
  عمران سورة آل

؛ البسملة تقدم لنا الكالم عليها  )) بسم اهللا الرحمن الرحيم ((؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؟ يقدر  كذا  ، مناسبا متأخرا، وهذا احملذوف يقدر فعال  : إن اجلار وجمرور متعلق مبحذوف ؛ وقلنا مرارا وتكرارا

طيب قلنا إنه  . ؟ بسم اهللا آكل ؛ كيف تقدر الفعل ؛ وأنت تريد أن تأكل فإذا قلت: بسم اهللا ؛ متأخرا مناسبا

؟ ألن اجلار وارور البد له من  ملاذا ال نقول إنه غري متعلق؟  ؛ ملاذا جيب أن يقدر أن يكون متعلقا مبحذوف

ن اجلار وارور معمول، ومبنزلة املفعول به ؛ أل قالبد للجار من التعلق بفعل أو معناه حنو مرت،  متعلق يتعلق به

؛  وجل ؛ الفائدة األوىل: التربك بتقدمي اسم اهللا عز ؟ لفائدتني متأخرافعال اذا قدرناه مل . فالبد له من عامل

والفائدة الثانية: احلصر؛ ألن تأخري العامل يفيد احلصر؛ كأنك تقول: ال آكل باسم أحد متربكا به ومستعينا إال 

؛ وهذه يعرفها أهل النحو؛ ألن األصل يف  ؟ ألن األصل يف العمل األفعال  العملاذا قدرناه ف وجل. اهللا عز باسم

إال بشروط، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط ؛ املصدر يعمل عمل  األمساء العمل األفعال ولذلك ال تعمل

؛ ألنه هو األصل يف العمل؛  بشروط؟ ال ؛ الفعل يعمل ؛ اسم املفعول يعمل عمل الفعل بشروط الفعل بشروط

؟ ألنه أدل على املقصود، ممكن أن نقدر: بسم اهللا أبتدئ ؛ لكن تبتدئ  وهلذا نقدره فعال؛ ملاذا قدرناه خاصا

، ماذا تبتدئ؟ وإذا قلت: بسم اهللا آكل  تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل ؟ تبدأ أيش؟ ما

من لم يذبح فليذبح بسم  (:  ؛ وهلذا قال الرسول عليه الصالة والسالم ى املقصودوعينت الفعل صار أدل عل

؟ متأخر فعل  : اجلار وارور متعلق باحملذوف كمل إذا نقول . فخص الفعل ) على اسم اهللا :اهللا أو قال

، وهو  فهو علم على اهللا سبحانه وتعاىل على الذات املقدسة ال يكون إال له )) اهللا ((. أما   مناسب للمقام

ذوا  )) الرحمن (( . ، تأيت تابعة له )) بسم اهللا الرحمن الرحيم ((: أصل األمساء؛ وهلذا تأيت األمساء تابعة له

املوصل  )) الرحيم (( . الرمحة الواسعة؛ وهلذا جاء على صفة على وزن فعالن الذي يدل على االمتالء والسعة

للرمحة من يشاء من عباده؛ وهلذا جاء على وزن الفعيل الدال على وقوع الفعل؛ فهنا رمحة هي صفته هذه دل 

الرحمن  (( . )) الرحيم ((؛ ورمحة هي فعله أي إيصال الرمحة إىل املرحوم دل عليها  )) الرحمن ((عليها 

، وعلى األثر أو احلكم الدال عليه ذلك  ، وعلى صفة الرمحة ذاتامسان من أمساء اهللا يدالن على ال )) الرحيم

؛ ألن اإلميان باالسم أن تؤمن  املعىن؛ إذا اجتمع يف هذين االمسني كل ما جيب أن يتعلق باإلميان باسم اهللا

كلها ؛ فنقول: اهللا رمحن ذوا رمحة يرحم،   ؟ والصفة واألثر الذي هو احلكم املرتتب على هذا باالسم؛ ويش بعد

يعذب من يشاء  ((:  يرحم )) وربك الغني ذو الرحمة ((:  ؛ فالرمحن كما ترون ذوا الرمحة موجودة يف القرآن



ما أدري ؛  اسم دال على الرمحة وهي رمحة حقيقية دل عليها السمع والعقل )) الرحمن ((,  )) ويرحم من يشاء

 ، الكتاب والسنة ؟ النصوص ويش معىن السمع؛  عقل؛ دل عليها السمع و ال ؟ عريب الكالم عريب وإال غري عيب

؛ داللة النظر أن نقول كم يف العامل من  كثرية ما حتصى  على رمحة اهللا ؛ داللة السمع ، واالعتبار ؛ العقل: النظر

ال حتصى بأنواعها  ، ؟ نعم كذا))  وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ((،  ؟ ال حتصى ؟ ويش اجلواب نعمة

؛ ولو ال الرمحة ما حصلت  ؟ تدل على أن املنعم راحم ؛ هذه النعم ويش تدل عليه وأجناسها فضال عن أفرادها

؟ طيب ملاذا؟ من آثار الرمحة، لو ال الرمحة ما اندفعت  النعمة؛ وكم يف العامل من اندفاع نقمة أليس كذلك

؛ بل العقل يدل على خالفها  : إن الرمحة ال يدل عليه العقل لونالنقمة؛ ومن عجب أن قوما يدعون العقل، يقو 

؛ وهذا ال يليق باهللا عزوجل ـ شف الشيطان  ـ أعوذ باهللا ـ أليش؟ قال: ألن الرمحة انعطاف، ولني، وخضوع، ورقة

لق ليست  ؟ رمحة املخلوق؛ لكن رمحة اخلا : الرمحة ذا املعىن من هي رمحته ؛ صحيح ال يليق؟ نقول ـ ال يليق

؛ يأيت ملك تام السلطان ال خيشى  ؛ مث إننا مننع أن تكون الرمحة كما زعمتم حىت يف املخلوق كرمحة املخلوق

: رمحة هذه تنايف ما عنده من السلطان والعظمة الالئقة به؟ أبدا، ما  ؛ هل نقول أحدا إال اهللا ويرحم هذا الفقري

؛ ال، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله؛  الفقراء ويرحم الضعفاءتنايف وال يقال: واهللا هذا ملك مهني يرحم 

، بل  : بأن العقل ال يدل عليه ، مننع قولكم يهلالعقل ال يدل ع : مننع قولكم ، : العقل دل عليه مث نقول هلم

املطر وهواء ؛ لو تسأل عامة السوق بعد أن نزل املطر يف الليل وخرج الناس ميشون يف  نقول: إن العقل دل عليه

، رمحة اهللا  ، احلمد هللا، رمحة اهللا واسعة ، فيه بركة املطر ورطوبته تلقي عامته تقول ما شاء اهللا نزل املطر برمحته

ن هذا املطر من أين؟ من الرمحة؛ لكن يقولون: إن اإلرادة ثبتت بالعقل، إرادة اهللا ثبتت إواسعة؛ ويش عرف 

، وهذه  لتخصيص، إنه خص هذا جيعل هذه مساء، وهذه أرض، وهذه بقرة؟ قالوا: ثبتت با بالعقل، طيب مباذا

دل عليها هللا ؛ إذا فيه إرادة  شاة، وهذه بعري، وهذا محار إىل آخره، الذي خصص هذا من هذا هو؟ اإلرادة

؟ ما  ؟ ويش يقول : كيف تستدل بالعقل على أرادة اهللا ؛ اسأل طالب علم ما هو عامي قل له التخصيص

رمبا يستطيع أن يقول: أستدل على إرادة اهللا هذا الكون هذا كله بإرادة اهللا؛ لكن ما يقول إن  يستطيع،

ال ال؟ ومع ذلك الرمحة ما دل عليها العقل عندهم واإلرادة دل إالتخصيص هو الذي يدل على اإلرادة ؛ كذا و 

البسملة  . وال شك يف هذا ليها العقل، أو كلتامها دل ع : إن اإلرادة والرمحة كالمها ؛ وحنن نقول عليها العقل

؛ لكن يؤتى  ، مستقلة ، مستقلة ال تابعة ال لليت قبلها وال لليت بعدها ذكرنا فيما سبق أا آية من القرآن الشك

؛ كل سورة تبتدأ بالبسملة إال واحدة من السور وهي براءة فإنه مل يثبت عند الصحابة أن  ا البتداء السورة

؛ ألم  ؛ ولذلك جعلوا فاصال بينها وبني األنفال ومل جيعلوا بسملة اهللا عليه وسلم ابتدأها بالبسملةالرسول صلى 



جنعل الفاصل وال جنعل البسملة إمنا البسملة آية مستقلة  ؛ فقالوا: ترددوا هل هي بقية األنفال أو هي مستقلة

؛ وعلى هذا فما  : ال ؟ قلنا وهل هي من السورة؛  السورة حىت الفاحتة وهي أول السور تبتدأ اكل تبتدأ ا  

،  أا أول آية من الفاحتة هو قول مرجوح على،  يوجد يف املصحف اآلن املرقم يف الفاحتة اخلاصة فيها رقم واحد

     . ؛ وقد مر علينا بيان وجهان هذا القول والراجح أا ليست آية من الفاحتة

 ؟ م ولكن ندعو اهللا وال نقاتلهم؛ وما نستطيع نقاتله على القوم الكافرينشيخ ندعو اهللا أن ينصرنا  السائل :

 وحنن ما عندنا سالح نقاوم به ؟ على القوم الكافرين أي نعم هو يسأل يقول: حنن ندعو اهللا أن ينصرنا الشيخ :

تدمري أسلحتهم نصر  اهللا لنا األسلحة نقاوم ا أو يدمر أسلحتهم، ئعلى القوم الكافرين بأن يهي ةنصر ال:  نقول

     .؟ نعم لنا أو ال

لكن خالف العلماء يف  )) إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون ((! قال اهللا سبحانه وتعاىل:  شيخ  السائل :

   ؟هلذه اآلية البسملة هل هذه من آية أو غري آية هل يعد ذلك تنقيصا 

ال ال ؛ هل حذفت من املصحف؟ حفظت؛ لكن يقولون غري آية؟ ال ال؛ يقولون آية لكن بس هذه  الشيخ :

     . باالتفاق هذه آية؛ لكن هل هذه من السور اليت بعدها أو ال، اخلالف يف العدد

عليك  ألم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم نزل ((؛  ، بسم اهللا الرمحن الرحيم عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ

 )) من قبل ((اصرب  ،ال )) الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس

 لهم عذاب آيات اهللاوأنزل التوراة واإلنجيل هدى للناس وأنزل الفرقان؛ إن الذين كفروا ب ((تبع للذي قبلها 

؛  ؛ تقدم الكالم على البسملة إعرابا ومعىن وحمال الرجيم باهللا من الشيطانأعوذ    )) شديد واهللا عزيز ذو انتقام

وتقدم الكالم أيضا عل احلروف اهلجائية اليت ابتدأت ا السور؛ احلروف اهلجائية اليت ابتدأ اهللا ا بعض السور 

أراد ا؛ قيل: إا رموز إىل أشياء وعينها بعض املفسرين؛ وقيل: إا حروف ال ندري ما معناها فاهللا أعلم مبا 

؛ وذلك ألن هذا القرآن نزل باللسان  وقيل: بل هي حروف هجائية ليس هلا معىن؛ وهذا القول هو الصحيح

، واللسان العريب ال يعطي هذه احلروف اهلجائية معىن وإذا كان ال يعطيها معىن فبمقتضى نزوله به  العريب املبني

ا، أي هذه احلروف هلا مغزا وهو: أن هذا القرآن الذي أعجز ؛ لكن قال العلماء إن هلا مغز  أن ال يكون هلا معىن

؛ يعين  فصحاء البالغة العرب العرباء إمنا كان باحلروف اليت هم يعرفوا، ويركبون كالمهم منها ومع ذلك أعجزهم

ن ا لو جاء بلسان غري عريب لقالوا نعجز عنه؛ لكن جاء باللسان العريب الذي يكونون كالمهم باحلروف اليت كا



؛ وهذا كما قاله  ؛ قال وهلذا ال تكاد جتد سورة مبدوءة ذه احلروف اهلجائية إال وبعدها ذكر القرآن هذه القرآن

هذه  )) اهللا ال إله إال هو الحي القيوم ((وقوله:    . الزخمشري وشيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من أهل العلم

؛ لكن هذه اجلملة مجلة أيضا أ خرب مبتد ((ال إله إال اهللا))، ومجلة أ وخرب؛ فاهللا مبتد أاجلملة مكونة من مبتد

 أموع املبتدجم:  ؛ والكربى لة صغرى؛ ألن اخلرب إذا وقع مجلة فهو مج لكنها تسمى عند النحويني مجلة صغرى

 خرب ثالث )) القيوم ((؛ و الثاين )) اهللا (( خرب لـ )) الحي ((خربان آخران  )) الحي القيوم ((:  وقوله . واخلرب

، وحذفت  ؛ وأصله اإلله مبعىن املألوه وجل ، علم على الرب عز علم على الذات املقدسة )) اهللا ((:  ؛ فقوله

خير صفوف الرجال  (اهلمزة ختفيفا كما حذفت اهلمزة من خري وشر يف مثل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

علم  )) اهللا ((؛  أي أخريها وأشرها؛ وكما حذفت اهلمزة أيضا من: الناس، وأصلها: أناس ) أولها وشرها آخرها

؟ ومعناه: املعبود  ، هو أعلم معارف على اإلطالق نعم على الذات املقدسة وهو أعلم املعارف على اإلطالق

، وبناء مبعىن  عىن مغروس؛ فهو فعال مبعىن مفعول وما أكثر ما يأيت فعال مبعىن مفعول كغراس مب حبا وتعظيما

، وخربها حمذوف  ؛ فإله اسم ال النافية للجنس أي ال معبود حق إال هو )) ال إله إال هو ((وقوله:    . مبين

ما  ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ؛ وهناك آهلة باطلة ولكنها آهلة وضعت عليها األمساء بدون حق : حق تقديره

أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم  ((:  وقال تعاىل))  تعبدون من دونه إال أسماء سميتموها

الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل اهللا بها من 

يزول اإلشكال وهو أنه كيف ينفى اإلله يف مثل  )) ال إله إال هو ((. طيب وذا التقدير للخرب يف  )) سلطان

:  واجلمع )) فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون اهللا من شيء ((هذه اجلملة ويثبت يف مثل قوله: 

ذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما  ((فهو إله حق  )) ال إله إال هو ((؛ وأما اإلله يف:  ؟ باطل أن تلك اآلهلة أيش

 ؛ بدليل قوله ، هذا ضمري وليس اسم هذا ضمري وليس امسا))  هو ((وقوله:     )) ه هو الباطليدعون من دون

وما أرسلنا من  ((؛ وبدليل قوله:  ؟ علم هذا علم أو ضمري))  فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك ((: 

 ؛ وعلى هذا نقول: أنا وهو يف قوله ضمريوأنا هنا ))  قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

؛ فكما أن الذاكر ال يقول: ال إله  كالمها ضمري رفع منفصل  )) ال إله إال هو ((وقوله:  )) ال إله إال أنا ((: 

؛ وذا نعرف بطالن ذكر  " امسا هللا فال جيوز أن جيعل هو امسا هللا أنا ؛ أو كما أن الذاكر ال جيعل " إال أنا

 ((وقوله:    . لذي يذكرون اهللا بلفظ: هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل األذكار؛ وهو ذكر باطلالصوفية ا

؛ فهو حي  وجل كاملة يف وجودها وكاملة يف زمنها ؛ وحياة اهللا عز أل هنا لالستغراق أي كامل احلياة )) الحي

؛ هي أيضا كاملة حال وجودها ال يدخلها  ؛ حياته مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال ، وال اية له ال أول له



؛ إذا رأينا اآلدمي بل إذا رأينا غري  ، ومجيع صفاته ، وقدرته ، وعلمه ؛ فهو كامل يف مسعه نقص بوجه من الوجوه

، ملحوقة بزوال وفناء؛ هي  ؟ بعدم ؛ فحياته مسبوقة مباذا اهللا عزوجل وجدنا أنه ناقص يف حياته زمنا ووجودا

؛ كل  ، وال البصر، وال العلم، وال القدرة ؟ احلي ليس كامل السمع جودها؛ هل هو كامل السمعأيضا ناقصة بو 

؛ إذا حياته ناقصة يف الوجود والزمن؛ ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال؛ ويف الوجود ناقصة  حي فهو ناقص

، القائم  ؛ ومعناه: القائم بنفسه امعلى وزن فيعول وهو مأخوذ من القي )) القيوم ((وقوله:  . يف مجيع الصفات

؛ ويف اجلمع بني االمسني  ؛ والقائم على غريه فكل أحد حمتاج إليه على غريه؛ القائم بنفسه فال حيتاج إىل أحد

 ((؛ ففي  تع ما يوصف اهللا به جلميع الكمااليف اجلمع بينهما استغراق جلمي )) الحي القيوم ((الكرميني: 

كمال   )) الحي ((؛  ؛ وفيهما مجيعا كمال الذات كمال األفعال  )) القيوم ((، ويف  كمال الصفات  )) الحي

مث  . ؛ فهو كامل الصفات واألفعال والذات كمال األفعال، وباجتماعهما كمال الذات  )) القيوم ((الصفات 

؛ بسم اهللا الرمحن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  نستمر وإال نأخذ اإلعراب ؟  نزل عليك الكتاب )) ((قال: 

ألم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل  ((؛  الرحيم

؛ إن اهللا ال  هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات اهللا لهم عذاب شديد واهللا عزيز ذو انتقام

:  ؛ سبق لنا تفسري قوله تعاىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم   يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء ))

   . وأخواا )) ألم ((وبيننا أن القول الراجح يف  )) لم اهللا ال إله إال هو الحي القيومآ ((

  ؟  إن حروف املقطعات ال معىن هلا قال :طالب ال

  . ، هو ما قال ال معىن هلا ال الشيخ :

  قال تدل على مغزى جاء ليعجزكم ألنه مكون من هذه احلروف لذلك جاء بعد احلروف ذكر القرآن  الطالب : 

  ال معىن هلا بذاا الطالب :

  ما هو الدليل يا بندر على أنه ليس له معىن يف ذاا ؟  ولكن هلا مغز طيب . الشيخ : 

   ؛ الدليل أا دائما يعقبها يف القرآن الطالب :

  ؟  على أنه ليس هلا معىنالدليل  الشيخ :

  ؛  أي نعم أن القرآن بلسان عريب مبني وهذه احلروف بلسان عريب مبني ليس هلا معىن الطالب :



؛  صح، الدليل أن القرآن نزل بلسان العريب املبني وهذه احلروف ليس هلا معىن يف اللغة العربية يف ذاا الشيخ :

  ؟ ا مغز يا عبد الرمحنطيب ما الدليل على أن هل إذا ليس هلا معىن.

  ؛ إن حروف احلروف يعقبها ذكر القرآن الطالب : 

  ؛  ذكر القرآن والتحدث  الشيخ : 

  ؛ ثاين شيء: يعين إا باحلروف اليت أنتم تعرفوا وتتحدثون ا القرآن الكرمية مركب منها الطالب :

  كان منها أحسن من كلمة مركب  الشيخ : 

  كان منها  الطالب :

  ؟ ما معناها )) ال إله إال هو ((قوله:  نعم طيب. الشيخ :

  ؛ ال معبود حبق إال اهللا سبحانه وتعاىل الطالب : 

. طيب ملاذا ال نقول: إن النفي مسلط على ما بعد إال يعين ال إله  ال معبود حبق، ال معبود حق إال اهللا الشيخ : 

  ؟ إال اهللا، ما يوجد إله إال اهللا

  ؛ يوجد آهلة لكن ما هم حق ألنه الطالب : 

يا فهد؟ ما هو الدليل  . ؛ نقول ال ميكن أن ننفي األلوهية مطلقا ألن غري اهللا قد يسمى إهلا أحسنت  الشيخ : 

  ؟  على أطالق اإلله على غري اهللا

   )) واتخذوا من دون اهللا آلهة ليكونوا لهم عزا ((قوله تعاىل:  الطالب :

فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعونها من دون اهللا من  )) (( تجعل مع اهللا إلها آخروال  ((:  وقوله الشيخ :

  ؟ اهللا األعظم فلماذا يا أمحديشتمالن على اسم ذكرنا أما  )) الحي القيوم (( . )) شيء

  ؛  ألن هلا معنيان: معىن الزمين مل يسبقه العدم الطالب : 

  ال ال، عبد اهللا ؟ الشيخ :



   ؛ ألما امسان يتضمنان صفات الفعلية والذاتية الطالب : 

؛ لذلك   كمال الفعلي  )) القيوم (( الكمال الذايت، و))  الحي ((؛ ففي  صح، الكمال الذايت والفعلي  الشيخ :

  ؟ صفها يا آدم )) الحي (( . ، الذايت والفعلي كانا متضمنني جلميع الكمال

  ؛  ميوت والاحلي احلياة الكاملة اليت ال  الطالب : 

  . يعين ذو احلياة الكاملة اليت مل تسبق عدم وال يلحقها زوال الشيخ :

  ؟  )) القيوم((  الشيخ : 

  ؛ هو القائم بنفسه، والقائم على نفسه كذلك يعين على غريه الطالب :

  ؟  الدليل على القيام بنفسه يا خالد   القائم بنفسه والقائم على غريه طيب. الشيخ : 

   ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل غين ال حيتاج إىل أحد :الطالب  

  ؛  نعم  الشيخ :

   أما. الطالب :

 )) فكفروا وتولوا واستغنى اهللا واهللا غني حميد (( )) وهو الغني الحميد ((إذا وصف الغين مثل  الشيخ :

  ؟  قيامه على غريه ما هو الدليل . هذا يدل على قيامه بنفسه

  كلهم فقراء إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛أن العباد   الطالب :

   ؛ ما هو الدليل؟ ما هو التعليل الشيخ : 

   يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهللا )) (( الطالب : 

  وغريها آية صرحية يف املوضوع ؟ الشيخ :

  )) أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ((قوله تعاىل:   الطالب : 

     . يعين كمن ال يقوم بنفسه قائم على كل نفس بما كسبت ))(( أفمن هو صحيح  الشيخ : 



  تصريف القيوم يف اللغة العربية ؟ تصريف القيوم يف اللغة العربية كيف هو؟  الشيخ :

   . على وزن فيعول الطالب :

  ؛  وماذا تدل عليه هذه الصيغة على وزن فيعول الشيخ :

  هو على أنه سبحانه وتعاىل؛  الطالب :

   ؟ ال هذه صيغة؛ ألن أصلها قائم حولت إىل قيوم فحول فاعل إىل فيعول الشيخ :

  ؛  يقوم بغريه ويقوم على اهللا سبحانه وتعاىل الطالب : 

  يدل على الكثرة واملبالغة؛  الطالب :

التنزيل يكون من أعلى إىل  )) نزل )) (( نزل عليك الكتاب بالحق ((:  قال اهللا تعاىل   . صح الشيخ :

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه  ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ويكون بالتدريج شيئا فشيئا أسفل،

 )) وقال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ((:  وقال تعاىل )) تنزيال

القرآن من عند اهللا، وأنه نزل أيش؟ بالتدريج ليس يفيد أن هذا  )) نزل ((؛ فقوله:  يعين نزلناه ليس مجلة واحدة

؛ وقد بني اهللا تعاىل يف آية  الضمري يعود على الرسول صلى اهللا عليه وسلم )) عليك ((مرة واحدة؛ وقوله: 

وقوله:  . أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليكون أدل على وعيه هلذا القرآن الذي نزل عليه

؛ فهو كتاب ألنه  ؛ ألنه مكتوب ، وهو فعال مبعىن مفعول الكتاب وهو هذا القرآن )) يك الكتابنزل عل ((

؛ وهو كتاب يف  لوح احملفوظ )) إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ((مكتوب يف لوح احملفوظ كما قال تعاىل: 

 صحف اليت بأيدينا وهو كتاب يف ال فمن شاء ذكره في صحف مكرمة )) ((الصحف اليت بأيدي املالئكة 

الباء هذه جيوز أن تكون من باب أنه  )) الكتاب بالحق ((وقوله:  . فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب

؛ وحيتمل أن يكون عائدا التنزيل؛ يعين أنه نزل  ؛ فهو نازل حبق ال بالباطل ؛ أي مشتمل على احلق متلبس باحلق

وإنه  ((بعد قوله:  )) تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعونوما  ((؛ قال تعاىل:  حق ليس بباطل

فيكون باحلق يعين أنه نازل عليك نزوال حقا ليس بباطل فهو ما   )) لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين

؛  تلبسا بهباحلق يعين مشتمال عليه وم بأيش؟ ؛ وحيتمل أن يكون نازال كتب عليه الصالة والسالم ذا القرآن

 ؛ والقاعدة: أن النص إذا دل على معنيني صحيحني ال يتنافيان محل عليهما مجيعا واملعنيان صحيحان ال يتنافيان



 ((؟ ألن  حال من الكتاب وال يصح أن جنعلها صفة؛ ملاذا )) مصدقا )) (( مصدقا لما بين يديه ((قوله:  .

مصدقا  ((؛ والصفة جيب أن تتبع املوصوف يف املعرفة والنكرة ؛ وقوله:  معرفة )) لكتاب ((او ، نكرة )) مصدقا

؛ وتصديقه ملا بني يديه له وجهان: الوجه األول: أا  قةباس: من الكتب ال للذي بني يديه يعين )) لما بين يديه

؛ فهو  بالصدقكما عليها ا أي ح )) مصدقا لما بين يديه ((؛ والثاين  فوقع مصدقا له به تا أخرب صدقها أل

 ،؛ ثانيا ؛ وإذا وقع صار تصديقا هلا ألن الكتب أخربت به فوقع ؛مصدق ملا سبق من الكتب للوجهني املذكورين

فيكون هذا تصديق ملا بني يديه يشمل الوجهني  ؛ وجل حكم بأا الصدق من عند اهللا عزأنه الوجه الثاين: 

وأن صحف ابراهيم حق، وأن اهللا أنزل  ، وأن زبور حق ،حقواإلجنيل  ،أن التوراة حقب؛ فالقرآن شاهد  مجيعا

 فإن الكتب السابقة أخربت ذا القرآن أنه سينزل ؛على كل رسول كتابا؛ كذلك مصدق للكتب اليت أخربت به

وقوله:  . اليت كانوا يعرفونه ا كما يعرفون أبنائهم هووصفت النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصاف ،

فهو  ؛ ألنه أمامك ؟ نعم أليس كذلك ، ؛ ألن الذي بني يديك سابق عليك أي ملا سبقه))  بين يديهلما  ((

 )) وأنزل التوراة )) (( نزل عليك الكتاب ((شف قال:  )) وأنزل التوراة اإلنجيل ((    . متقدم عليك

؟ قال أهل العلم: إن  فما هو اخلالف يف املعىن ؛ اختلف التعبري، واختالف التعبري يدل على اختالف املعىن

؛ وهذا من رمحة اهللا عزوجل على  التوراة اإلجنيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج خبالف القرآن فإنه نزل بالتدريج

؛ لكن لو نزل دفعة واحدة لزم األمة أن تعمل  ؛ ألنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج هذه األمة

على من سبقنا إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا  تاليت كتب صار؛ وهذا من اآل يعا بدون تدريجبه مج

 )) التوراة واإلنجيل ((وقوله:  . بالعمل ا من حني أن تنزل فيما ألفوه وفيما مل يألفوه خبالف القرآن الكرمي

؛  الذي نزله اهللا على عيسى عليه الصالة والسالم؛ واإلجنيل هو  على موسىاهللا الذي نزله  التوراة هي كتاب

؛ ولكن الذي يظهر أما ليسا بعربيني؛ ولكنه إذا  ؛ وقيل: بل مها عربيان وهذان االمسان قيل: إما غري عربيني

من  (( : قال   ، صار عربيا بالتعريف. ؟ بالتعريف نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا مباذا

حرف جر وحرف  "من"ن املعروف أن ألفيها إشكال لغوي؛  )) من قبلوأنزل التوراة واإلنجيل  (( ، )) قبل

؛ وال من البيت  اجلر جير؛ تقول: جئت من البيت إىل املسجد؛ وال جيوز أن تقول: جئت من البيت إىل املسجد

؟ نقول: ألن قبل وبعد وأخواما  )) ن قبلم ((:  فلماذا مل يقل )) من قبل ((هنا قال:  ؟ وإال ال إىل املسجد؛

،  ، وتنصب بأداة النصب ؛ يعين جتر حبرف اجلر ؛ إن أضيفت لفظا فإا تكون على حسب العوامل هلا أحوال

؛ يعين إذا حذفت  صارت مبنية على الضم ، إذا أضيفت تقديرا تقديرايعين ؛ وإذا أضيفت  وترفع بعامل الرفع

 )) من قبل ((، مبنية بناء دائما على الضم، مثل هذه اآلية:  صارت مبينة على الضم ي معناهو املضاف إليه ون



؛ إذا حذف املضاف  ي معناه فبنيت على الضمو لكن حذف املضاف إليه ون ؛ : من قبل هذا الكتاب أصلها

 )) من قبل ((؛ فتقول مثال:  ، تعرب بدون تنوين ي لفظه فإا تعرب حبسب العوامل لكن بدون تنوينو إليه ون

؛ إذا قطعت عن  ؟ ثالث حاالت حالمن ؛ كم هذه  لفظه أيش؟ يو ؛ إذا حذف املضاف إليه ون بدون تنوين

؛ فتقول: من قبل، ومن  ، تكون حبسب العوامل مع التنوين اإلضافة لفظا ومعنا فإا حبسب العوامل مع التنوين

   :  ؛ ومنه قول الشاعر بعد

                                         فصاغ لي الشراب وكنت قبال      أكاد أغص بماء الفرات                             

؛ فاألقسام إذا يا عبد اهللا؟  عن اإلضافة لفظا ومعىن وى قدر على؛ ألنه ن نصبها بالتنوين ، فقال: كنت قبال

   ، ثةالث الطالب :

   ؟ ؛ األول ؛ أربعة أقسام ؛ أربعة نعم ثالثة ؟ زد واحد الشيخ :

  ؛ األول إذا أضيف لفظا الطالب :

  الثاين؟  الشيخ : 

  ؛  الثاين: إذا حذف املضاف ونوي لفظه الطالب :

   الثالث: الشيخ :

   ؛ بع: إذا حذف املضاف ونوي معناه فقط؛ الرا وال لفظه وال معناه ذا حذف املضافإ الطالب :

 . وهي: إذا حذف املضاف إليه ونوي معناه إال حالة واحدة تعرب يف كل األحوال األربعة ؟ صح كذا الشيخ :

؛  مفعول ألجله متعلقة بنزل وأنزل )) هذه هدى (( )) وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس ((قال: 

فهي مفعول من ؛  )) وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس ((أي نزل عليك الكتاب هدى للناس؛ 

؛ لكن األصل يف  ؛ أي ألجل هداية الناس؛ واملراد باهلداية هنا هداية الداللة اليت يرتتب عليها هداية التوفيق أجله

،  ، ديهم وتدهلم عموما حىت الكفار ديهم )) للناس ىهد ((هداية الداللة؛ وهلذا قال: أا هذه الكتب 

؛ واهلدى ضد الضالل، واهتدى به وقد ال يوفقون احلق والعملتبني هلم احلق من الباطل؛ لكن قد يوفقون لقبول 

 . ومنه مسيت الضالة يعين البعري الضائع التائه ؛ طريق الصواب؛ وضل مبعىن احنرف وتاه وضاعالمبعىن صار على 

 ن أصلها أناس حذفت مهزا للتخفيف لكثرة االستعمالالناس سبق لنا مرارا وتكرارا أ )) هدى للناس ((وقوله: 



هنا املعىن وليس املراد به القرآن؛  املراد بالفرقان )) وأنزل الفرقان ((وقوله:  . ؛ واملراد بالناس البشر وهم بنو آدم

يف ذلك تكرار ؛ وإمنا قلنا ذلك ألننا لو خصصناه بالقرآن لكان  فاملراد أنزل ما يبني به الفرق بني احلق والباطل

وكان فيه فصل لكون التوراة واإلجنيل فرقانا مع أن التوراة واإلجنيل فرقان  )) نزل عليك الكتاب ((قوله: مع 

،  ؛ إذا أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثالثة وهي: القرآن تفريقا بني احلق والباطل االشك أن فيه

، وفيها التفريق بني أهل احلق  ، فيها التفريق بني احلق والباطل الفرقان؛ ففيها اهلدى وفيها  ، واإلجنيل والتوراة

؛ وبني أهل  ، بني احلق يف ذاته يقول هذا حق وهذا باطل ؛ ففيها تفريق بني العامل واملعمول وأهل الباطل مجيعا

ار؛ فيها تفريق بني ؛ طيب فيها تفريق بني النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بني النافع والض احلق وأهل الباطل

فيها تفريق بني األضر والضار ؛ ألن كلمة الفرقان كلمة واسعة تشمل كلما به الفرق من  ؛ ؟ نعم األنفع والنافع

  مجيع الوجوه 



، يقول هذا حق وهذا باطل؛ وبني أهل احلق وأهل الباطل؛  بني العامل واملعمول، بني احلق يف ذاته

 ؛ فيها تفريق بني األنفع والنافع ، فيها تفريق بني النافع والضار طيب فيها تفريق بني النافع والضار؟ نعم

تشمل كلما به الفرق، كلما به ؛ فيها تفريق بني األضر والضار؛ ألن كلمة الفرقان كلمة واسع  ؟ نعم

:  وملا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال  . الفرق من مجيع الوجوه

يعين بعد إنزال هذه الكتب الواضحة اهلادية املفرقة انقسم الناس إىل  )) إن الذين كفروا بآيات اهللا ((

:  اهللا حكم الكافر وبذكر حكم الكافر يتبني حكم املؤمن قال، وقسم كفر؛ فذكر  : قسم آمن قسمني

وخرب ومجلة كربى  أهذه اجلملة مكونة من مبتد )) إن الذين كفروا بآيات اهللا لهم عذاب شديد ((

؟ وفيها  واخلرب أيال يا مشيل وين املبتد ؛ ومجلة صغرى؛ أو ال؟ مبتداء وخرب؛ مجلة صغرى ومجلة كربى

؟ أين اخلرب  ، ومجلة صغرى ومجلة كربى يال وخرب غري منسوخ أسوخ و مبتدوخرب من أأيضا من مبتد

    ؟ واخلرب املنسوخ أاملبتد ، ؟ أي نعم ؟ خرب املنسوخ املنسوخ

  بآيايت ؟  )) بآيات اهللا (( الطالب :

  ؛  ال الشيخ :

  ؟ منسوخ يعين حمذوفالطالب : 

؟  ؛ نعم يا فيصل ، وظن ، وكان النواصب ثالثة: إن دخل عليه الناسخ و يعين ال منسوخ الشيخ : 

   ، ، إن ناسخة، منسوخة مجلة خرب إن )) لهم عذاب شديد ((مجلة 

  ؛  )) إن الذين كفروا لهم عذاب شديد (( الطالب :

أجزائها  أجزائها ؟ ؟ يعين ال غري منسوخةإهذه أيش؟ مجلة منسوخة و  )) لهم عذاب شديد (( الشيخ :

  ؟  غري منسوخةال إمنسوخة و 

  ؛ غري منسوخة الطالب :

لهم  ((؟ومجلة  . طيب عبد الرمحن ، هذه اجلملة االمسية غري املنسوخة غري منسوخة طيب زين الشيخ : 

 ؛ : إن حرف توكيد ونصب أما اإلعراب فنقول . هذه مجلة منسوخة أحسنت طيب )) عذاب شديد

  ؛ ال يا شيخ الطالب :



امسها مبين  )) والذين ((؛  ويرفع اخلرب أنقول: إن حرف توكيد ينصب املبتد؟  ؟ أليش طأخ الشيخ : 

 (( ؛ و فعل وفاعل ال حمل له من اإلعراب ألنه صلة املوصول )) كفروا (( على الفتح يف حمل النصب و

 )) لهم )) (( لهم عذاب شديد ((متعلق بأيش؟ بكفر؛ و ؛جار وجمرور ومضاف إليه )) بآيات اهللا

 . : يف حمل رفع خرب إن ؛ واجلملة صفة له )) شديد ((؛ و مؤخر أمبتد))  عذاب ((؛ و خرب مقدم

؛  يقال: إن أصل الكفر من السرت )) كفروا )) (( إن الذين كفروا بآيات اهللا ((وجل:  يقول اهللا عز

:  وقلنا ؛ أنكروهاو أي جحدوا ا  )) كفروا بآيات اهللا (( ؛ فـ ؛ ألن اجلاحد ساتر ويطلق على اجلحد

تعرفون تلع ؛ أ ، تلع النخل ؟ الكفرة وعاء التلع ؛ تعرفون الكفرة إن الكفر من السرت ألن منه الكفرة

، ويف اللغة العامية يسمى كافور؛ جتدونه يسرت التلع؛ فالكافر حبقيقة  الف يسمى كفرةاخل؟ فيه  النخل

آيات مجع آية وهي العالمات  )) كفروا بآيات اهللا ((:  وقوله. ، خمفي له ساتر؛ أي جاحد للحق

:  ؛ وهي أي اآليات نوعان ، وكاله الفعلي وعلى كماله الذايت ، ، على وجوده وجل الدالة على اهللا عز

،  ، والدواب ، والشجر ، واجلبال ، واألرض، والشمس، والقمر، والنجوم : السموات آيات كونية ومنها

 ؛ هذه آيات كونية ؛ ، وأشياء كثرية واليقظة ، األلوان، والنوم، واختالف اللغات، واختالف  واإلنسان

فإذا قيل: ما وجه ذلك؟ قلنا: أما اآليات الكونية فوجه   . آيات شرعية وهي: الوحي املنزل على الرسل

إن الذين تدعون من  ((، قال اهللا:  وجل أبدا كوا آية أنه ال يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل اهللا عز

؛  ال خيلقون ذبابا )) لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له (( كل الذين تدعون من دون اهللا  )) دون اهللا

،  ، وال غري ذلك ، وال بعوضا مجال ، وال ذبابا ؛ فهم ال خيلقون ؟ ال من باب أوىل وهل خيلقون مجال

هل يستطيع  ؛ ؟ ال أن يذهب بالنهار إذا جاءأحد هل يستطيع  ؛ ال يستطيعون أن خيلقوا هذا أبدا

 ؛ إذا فهذه اآليات الكونية من آيات اهللا عز وجل أحد أن يأيت بالليل إذا جاء النهار؟ أبدا، إال اهللا عز

؛ وجه ذلك: أنه  ؛ اآليات الشرعية هي أيضا من آيات اهللا ؛ ألنه ال يستطيع أحد أن يأيت مبثلها وجل

؛ لو اجتمع مجيع مفكري العامل ليأتوا  داال يستطيع أحد مبثل شرع اهللا يف هداية اخللق وإصالحه أب

قل لئن اجتمعت  ((،  ما استطاعوا إىل ذلك سبيال الوحييف ما جاء  هبدستور يصلح اخللق كما يصلح

 ؛ )) اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا

؛ حىت الكافر  ؛ ألا آيات حمسوسة مشهودة لكن يا إخواين اآليات الكونية قد يعقلها كثري من الناس

، ليس   ؛ أما اآليات الشرعية فليس كل أحد يدركها ؟ يقول ما أستطيع تقول له تستطيع ختلق الذباب

ما سجين كتاب  كال إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ((؛ قال اهللا تعاىل:  كل أحد يدركها



مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إال كل معتد أثيم إذا تتلى 

؟ قال اهللا تعاىل مكذبا  ملاذا ؛ال يتبني له أا آيات ـ والعياذ باهللا ـ )) عليه آياتنا قال أساطير األولين

فاإلنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه ـ  )) كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ((:  لقوله

نسأل اهللا أن يطهرنا وإياكم منها ـ إذا اجتمعت الذنوب على قلبه صار ال يرى احلق حقا وال الباطل 

؛  ، عمي ـ والعياذ باهللا ـ يتلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطري األولني ليس كالم رب العاملني باطال

، ربوبية  ؛ ومن مث مل ينكر أحد الربوبية ي اليت فيها االمتحان واالبتالءاآليات الشرعية ه : وهلذا نقول

؛ لكن اآليات الشرعية أنكرت أو  اهللا، كل يقر بأن اهللا رب العاملني وأنه الذي خلق السموات واألرض

؛ لكن قالوا يف القرآن إنه كهانة،  لق السموات واألرض قالوا: اهللاخ؛ قريش إذا سئلوا من  ؟ نعم ال

يشمل اآليات  إن الذين كفروا بآيات اهللا )) ((؛ املهم أن قوله:  والشعر، والسحر ، وما أشبه ذلك

هنا  )) العذاب )) (( لهم عذاب شديد ((يقول:  . الكونية والشرعية؛ وبيننا وجه كون كل منها آية

وقد ذكر اهللا يف القرآن  ؛عقوبة قوية ـ والعياذ باهللا ـ القوي؛ يعين  القوي )) الشديد ((؛ و مبعىن العقوبة

وذكر نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السنة أصنافا وأنواعا من هذا العذاب تقشعر منه اجللود وتوجل 

إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا  ((، قال اهللا تبارك وتعاىل:  منه القلوب

؛ إذا  وال يستغيثون إال لشدة احلر والظمأ )) إن يستغيثواو  (())  هل يشوي الوجوهيغاث بماء كالم

إىل أفواههم ليشربوه شوا وجوههم ـ والعياذ باهللا ـ قال اهللا به ، أذا أقبلوا  استغيثوا يؤتون مباء يشوي الوجوه

الذقوم طعام األثيم  إن شجرة  ((؛ وقال اهللا سبحانه وتعاىل:  هذا شرام))  بئس الشراب ((تعاىل: 

 )) سرابيلهم من قطران ((:  ؛ لباسهمهم شف هذا طعام )) كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم

يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كلما نضجت جلودهم  ((:  مقرهم وهوائهم؛ 

مملوءة بذكر أصناف والسنة  . )) بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن اهللا كان عزيزا حكيما

ربنا  ((، فهم يصطرخون فيها  ألهله الصراخ والعويل ، العقاب الذي يعاقب به هؤالء فهو عذاب شديد

أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من  ((فيقال هلم توبيخا:  )) أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

، حقائق حنن إن  خواين حقائقهذه يا إ )) تذكر وجاءكم من نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير

 (( . )) لهم عذاب شديد ((؛ وهلذا قال:  شاء اهللا تعاىل يف اإلميان ا كأا مشاهدة عندنا بل أعظم

 من العزة وهي ثالثة أصناف: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع )) عزيز (())  واهللا عزيز ذو انتقام

 ) السيد اهللا (ف عظيم؛ كما قال النيب عليه الصالة والسالم: ؛ عزة القدر مبعىن:أن اهللا ذو قدر شري



وهو  ((: تعاىل هذه عزة القدر؛ عزة القهر: أنه قاهر لكل شيء ال يغلب بل هو الغالب، قال اهللا

  :  وقال الشاعر اجلاهلي))  القاهر فوق عباده

                 الغالب ليس   المغلوب  الطالب        واألشرم  واإلله  المفر أين              

فاهللا سبحانه وتعاىل غالب على كل شيء؛ عزة االمتناع: أي أنه عزوجل ميتنع أن يناله سوء أو نقص؛ 

؛ وحنن نقول يف لغتنا: عزا،  يأي صلبة قوية ما تؤثر فيها املعاو  ،ومن هذا املعىن قوهلم: هذه أرض عزاز

؟ ثالثة أقسام: عزة القدر،  أي ذو العزة؛ والعزة كم قسما )) عزيز ((؛ إذا فمعىن  يعين شديدة صلبة

: إن تفسريه قاصر؛ بل هو  ؛ وهلذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول وعزة القهر، وعزة االمتناع

؛ تقول:  ؛ واالنتقام أخذ ارم بإجرامه أي صاحب انتقام )) ذو انتقام ((وقوله:  . يشمل املعاين الثالثة

 ((؛ كما قال اهللا تعاىل:  ؛ فأخذ ارم بإجرامه يسمى إجراما زيد، يعين أخذت حبقي منه انتقمت من

 ((ومل يقل: ذو االنتقام؛ ويف الرمحة قال:  )) ذو انتقام ((وهنا قال:  )) إنا من المجرمين منتقمون

لذو مغفرة  وإن ربك ((قال يف آية أخرى: كان ومل يقل: ذو رمحة؛ وإن   )) وربك الغفور ذو الرحمة

، ليس  نتقماملألن االنتقام ليس من أوصاف اهللا املطلقة، وليس من أمساء اهللا  ؛ )) للناس على ظلمهم

؛ بل املنتقم ال يوصف اهللا به إال مقيدا؛  من أمساء اهللا املنتقم وليس من أوصاف اهللا املطلقة االنتقام

فهي  )) ذو انتقام ((أما  )) المجرمين منتقمون إنا من ((؛ كما قال تعاىل:  فيقال: املنتقم من ارمني

، انتقام من  ؛ يعين له انتقام ؛ ألن االنتقام نكرة فال تعطي املعىن على اإلطالق ال تعطي االنتقام املطلق

! وذا نعرف أن األمساء املسرودة يف احلديث  ؛ انتبه ، انتقام من ارمني ؟ مقيد ال مطلقإ؟ مقيد و  من

؛ ألنه ذكر فيها من أمساء اهللا املنتقم وهذا ال  صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلمتالذي رواه الرتمذي ال 

؛ الرب أيضا  ، والرب ؛ وحذف من أمساء اهللا ما ثبتت به األحاديث ومل يذكر فيها مثل: الشايف يصح

، ومل يصف نفسه باملنتقم إال  ومل يقل: ذو االنتقام )) ذو انتقام (( قال: حذف منها؛ فاملهم أن اهللا

    ؟ مقيدا. نأخذ اآلن الفوائد

؟ يعين إذا أخرب  ما يشمل ما يتقدم يعين الذي أمامه والذي خلفه )) ما بين يديه ((قوله: السائل : 

   ؟ مصدقا له القرآن خبرب مث وقع هذا اخلرب يكون القرآن



وأنزلنا عليك الكتاب بالحق  ((:  املراد مبا يديه من الكتاب كما قال تعاىل سورة املائدةبس  الشيخ :

  ؛  وال كتاب بعده))  مصدقا لما بين يديه من الكتاب

  ؟  لكن فيه أشياء وقعتالسائل : 

 ؟ يعين يف املستقبل كيف يصدق ما بني يديه  ألنهأي صحيح لكن ما هو مصدق ملا بني يديه  الشيخ :

؛ فآية  ، أن خيرب بصدق ملا يستقبل : صادقا فيما بني يديه صح ؛ التصديق عن شيء ما تقع؛ لو قال

   . املائدة تقيد هذا وأيضا املعىن ما يستقيم

  ؟ شيخ أحسن اهللا إليكم ما الفرق بني الكفر والشركالسائل :  

رك كفر؟ نعم وليس كل  كل ش  ؛ : أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك الفرق بينهما الشيخ : 

الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا؛ والذي جيحد ما جيب اإلميان به كافر وليس  كفر شرك نعم

    . مبشرك

  ذكرنا اإلعراب ومل يأت التفسري ؛  )) من قبل ((شيخ السائل : 

  ومل يأت ؟  الشيخ :

  ؛ التفسري يعينالسائل : 

  القبل كل ما تقدم فهو قبل؛  الشيخ : 

  )) من قبل ((السائل : 

    ، بالنسبة لآلية هذه من قبل هذا الكتاب . من قبل هذا الكتاب الشيخ : 

؛  بالنسبة الذي ذكرنا اسم موسى وعيسى أا امسان عجميان وإذا ذكرا يف القرآن فهما عربيانالسائل : 

  أيه توراة واإلجنيل؛  معربان؛ معربان نعم؛ الشيخ :

  وعيسى ؟طيب موسى السائل : 



؛ كل اسم  موسى وعيسى امسان أعجميان وإذا ذكرا يف القرآن فهما معربانذكرنا أن اسم  الشيخ : 

؛ ألنك لو تقول إنه عجمي  امعرب وليس أصله عربي ويعين يف األصل فه . أعجمي إذا ذكر يف القرآن

العرب ملا عربوها نطقوا : إن  ؛ وهل يضر أن نقول حىت بعد نزول القرآن به ما صار القرآن بلسان عريب

إن اهللا ال يخفى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  ؟ ا وأجروها على ألسنتهم صارت العربية بالتعريب

عليه شيء في األرض وال في السماء هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء ال إله إال هو 

هن أم الكتاب وأخر  العزيز الحكيم؛ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات

متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 

 )) تأويله إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب

 ((:  تعاىلتبارك و قال اهللا   . قش ومل نأخذ الفوائد. الظاهر أننا مل ننا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ويف التوراة  )) نزل ((ملاذا قال يف القرآن: ))  نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

   ؟ )) أنزل ((واإلجنيل: 

وقال  )) نزل ((؛ لذا قال يف القرآن:  ؛ نعم ن القرآن ما نزل مجلة واحدة بل نزل بالتدريجأل الطالب :

  ؛ ألن اإلجنيل والتوراة نزلتا مجلة واحدة  ؛ والتوراة ؛ ألن )) أنزل ((يف اإلجنيل: 

  ؟  حممد ؟ معىن باحلق )) بالحق ((قوله:  . أحسنت الشيخ : 

  ؛  ؛ ما أدري معىن باحلق أي نزله الطالب :

  شاكر؟  الشيخ :

تمل االشتمال أي أن النزول كان باحلق ومل يكن حي تمل وجهني: أوال:حي،  إن الباء هلا معنيني الطالب :

  بالباطل؛ 

  ؛ يعين أن ما جاء به فهو حق، صدق يف األخبار وعدل يف األحكام طيب الشيخ :

  ؛  ووجه آخر: أن نفس النزول كان نزوال كان باحلق الطالب : 



يعين هو حق نازل من عند اهللا، وما جاء به  ؟ ؟ طيب صح كان حقا ومل يكن كذبا كذا الشيخ :

 . ؟ أي ألجل هداية الناس )) هدى ((ويش إعراب  )) هدى للناس ((.قوله:  مشتمل عليه فهو حق

  ؟  ما املراد ا عبد اهللا )) وأنزل الفرقان ((قوله: 

     ؛ ما يفرق به بني احلق والباطل الطالب :

  لكن هل املراد به القرآن أو غريه؟  الشيخ :

  ؛  مجيع الكتب الطالب :

إن الذين كفروا  ((قوله:   . الفرقان هنا وصف وليس شخصا عينا نعمفكل الكتب؛ إذا  الشيخ :

  ؟  ما مناسبتها ملا قبلها )) بآيات اهللا لهم عذاب شديد

الباطل والفرق بني الكفر واإلميان مث فصل الذين كفروا  مييز بهوالفرقان بعد ما ذكر الفرقان  الطالب :

  ؛  والذين آمنوا 

يعين ملا ذكر أن هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس إىل كفر وإميان فذكر حكم  الشيخ :

  عزيز يا غامن؟  )) واهللا عزيز ذو انتقام ((قوله:  . الكافرين

  زة؛ طيب والعزة؟ ؛ فقط؟ العزيز ذو الع عزيز الغالب الطالب :

  ؛ ععزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتنا  الطالب :

   ما معىن عزة القدر يا خليل؟ . نعم الشيخ : 

   أقول ما معىن القدر، عزة القدر؟ قدرة؟ الطالب :

   ذو القدر؛ الطالب :

  عزة القهر يا شيبة؟  وما أشبه ذلك. سؤدديعين ذو قدر عظيم، والقدر يعين الشرف وال الشيخ :

   إنه سبحانه وتعاىل هو القاهر فوق عباده؛ الطالب :

  ثالثة: عزة االمتناع، يوسف؟  . ، نعمقاهر ال يغلب بل هو الغالب  الشيخ :



  كل وصف ال يليق جبالله؛ عليه  إنه ميتنع  الطالب :

  خالد ؟ معناها يا أمحد؟ ))  ذو انتقام ((قوله:  . أنه ميتنع عليه كل عيب ونقص الشيخ :

   ؛ صاحب انتقام الطالب :

 ؟ هل هذا يدل على أن االنتقام هللا وصف مطلق . أي صاحب انتقامأي صاحب انتقام؛   الشيخ :

   ؛ وإمنا مقيد ،ال  الطالب :

 ؛ انتقام من من؟ من ارمني )) ذو انتقام ((أنه ذو انتقام يف حمله؛ وهلذا جاءت نكرة قال:   الشيخ :

؛  وجل السابقة أوال: إثبات ألوهية اهللا عزالكرمية من فوائد اآليات   ؟ أحسنت. نرجع اآلن إىل الفوائد

: إثبات  ومن فوائد اآلية . )) ال إله إال هو ((والثاين: إنفراده ذه األلوهية يف قوله:  . )) اهللا (لقوله: (

وقد ورد أما اسم اهللا األعظم الشتماهلما على كمال الذات  )) الحي القيوم ((امسني من أمساء اهللا: 

 (( ؟ ؛ من أين تؤخذ يا فهد ومن فوائد اآلية: إثبات حياته وقيوميته . ؟ طيب ؛ كذا والصفات واألفعال

؟ احلي معرف  ؛ وحنن قلنا إثبات حياته وقيوميته )) بس هذه احلي، القيوم اهللا ال إال هو الحي القيوم

 أليس كذلك ،اسم فإنه متضمن للصفة وقد يتضمن أمرا زائدا وهو احلكم الذي يسمى األثر ؛ كل عامة

؛ وجه  : أن كل شيء مفتقر إىل اهللا ، وأن اهللا غين عما سواه من فوائد اآلية الكرمية . ، طيب ؟ بلى

وهو   ذلك: ألن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد؛ وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه

أفمن هو  ((وقال تعاىل:  )) ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره ((كذلك؛ قال اهللا تعاىل: 

 نزل ((أما اآلية اليت بعدها فمن فوائدها: إثبات علو اهللا؛ لقوله:   . )) قائم على كل نفس بما كسبت

نزل  ((: أن القرآن الكرمي منزل؛ لقوله:  ومن فوائدها . والنزول ال يكون إال من أعلى )) أنزل (( و ))

، جمرد كونه منزال ال يستلزم أن ال يكون  ؟ ال وهل كونه منزال يستلزم أن ال يكون خملوقا . )) عليك

أنزل من  (( ،واملاء خملوق )) ونزلنا من السماء ماء مباركا المخلوق ((خملوقا؛ ألن اهللا قد ينزل 

ألن الكالم  ؛بالنظر لكون القرآن كالما يستلزم أن ال يكون خملوقا واملاء خملوق؛ لكن))  السماء ماء

؛ إذا فيؤخذ أن القرآن خملوق لكونه نزل من عند اهللا وهو؛ أن  صفة املتكلم؛ وصفة اخلالق غري خملوق

القرآن يؤخذ كون القرآن غري خملوق أنه نزل من عند اهللا وهو كالم والكالم صفة املتكلم والصفة تابعة 

عليك  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: فضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وميزته؛ لقوله:  . وفللموص



ولكن قد يرد علينا أن اهللا سبحانه وتعاىل قد يضيف اإلنزال إىل الناس كما قال  . )) الكتاب بالحق

للبقرة: يف آيات ))  قل آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم ((تعاىل يف سورة آل عمران: 

فاجلواب أن نقول: هو أنزل إىل الرسول  ؟))  قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم ((

، بواسطة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو الذي بلغه إلينا؛ ومعلوم أن األصل  مباشرة وإلينا بواسطة

على حممد صلى اهللا عليه  اهللا الكتاب الذي أنزلهومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا  . أشرف من الفرع

وبالحق  ((فقد جاء باحلق ونزل به، قال اهللا تعاىل:  )) بالحق ((وسلم مشتمل على احلق؛ لقوله: 

 ؟ نقول: ما يف القرآن إما األخبار وإما أحكام فما نوع احلق الذي نزل به القرآن )) أنزلناه وبالحق نزل

وتمت كلمة ربك صدقا  (( كما قال تعاىل:  ، ؛ واحلق يف األحكام العدل الصدق؛ فاحلق يف األحكام 

.  ؛ وكل ما فيه من األحكام فهو عدل إذا نقول: القرآن كل ما فيه من األخبار فهو صدق))  وعدال

؛ قال اهللا تعاىل:  ؟ اجلواب: نعم هل يشمل ذلك أن هذه األخبار وهذه األحكام نافعة مصلحة للخلق

لقد كان في  : ((وقال))  هذا القرآنإليك نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا نحن  ((

، وكل ما فيه من حكم فهو أيضا  فكل ما فيه من اخلرب فهو نافع )) قصصهم عبرة ألولي األلباب

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن نفسه حق؛ من أين يؤخذ؟ من  . نافع متضمن باملصاحل ودفع املفاسد

ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة  . ليس نزوال كذبا باطاليعين أنه نزل نزوال حبق  )) بالحق (( :قوله

، ولوصفه بالتصديق ملا بني يديه؛ أنه مصدق ملا بني يديه من كل  القرآن؛ لوصفه باحلق نزوال وتضمنا

ا القرآن قد أخربت عنه : أن هذ ومن فوائد اآلية الكرمية . )) مصدقا لما بين يديه ((؛ لقوله:  الكتب

 . )) مصدق ((كلمة يف  ألنه أحد الوجهني  )) مصدقا لما بين يديه ((الكتب السابقة؛ من قوله: 

 لما بين يديه : ((قولهيف ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز التعبري مبا خيالف الظاهر إذا دل عليه السياق؛ 

؟ نقول: صحيح  )) لما بين يديه : ((أن يقولإذ قد يقول القائل: ليس للقرآن يد فكيف يصح    ))

وأنه  ،، أو له يدان أن القرآن له أيدي )) لما بين يديه ((أن القرآن ليس له يد وحنن ال نقول: إن 

ها يف سياقها وإن كان خيالف أصل ى معناإن الكلمة إذا دلت عل :صدق ما بني يديه؛ لكن نقول

ومن فوائد اآلية الكرمية:  من الكتب . ، ما سبقهما سبقه )) يديهلما بين  ((الوضع؛ وقد سبق أن املراد 

وأنزل  ((، واإلجنيل النازل على عيسى عليهم الصالة والسالم حق؛ لقوله:  أن التوراة النازلة على موسى

هل ميكن    . ومن فوئد اآلية: اإلشارة إىل أن التوراة واإلجنيل قد نسخا بالقرآن . )) التوراة واإلنجيل

؟ على كل حال يف  تشري إىل أن هذين الكتابني قد مضى عهدمها وانقضى )) من قبل ((ن نقول إن أ



املسألة ثقل، أو يف االستدالل ذا على ما قلناه ثقل يعين أننا ال جنزم بذلك؛ لكن لنا دليل من غري 

 تاب ومهيمنا عليهممصدقا لما بين يديه من الك ((يف سورة املائدة حيث قال اهللا: ما هذه اآلية وهو 

حيث كان ينزل الكتب على رسله  ،وعنايته م ،ومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا عزوجل بعباده . ))

تعاىل كمة هللا احلمن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  . ؟ نعم أليس كذلك )) هدى للناس ((هدى للناس؛ 

 هدى ((ألننا ذكرنا أن  )) هدى للناس ((يف أحكامه الشرعية كما تثبت يف أحكامه الكونية؛ لقوله: 

هذه مفعول ألجله؛ أي من أجل ذلك؛ ففيها إثبات احلكمة هللا؛ وهو كذلك؛ ومن أمساء اهللا تعاىل:  ))

،  شيء يف موضعه، وإن شئت فقل: وضع ال احلكيم؛ وهو ذو احلكمة، واحلكمة هي إصابة الصواب

وجل، أو إىل أن  ؛ والتعبريات كلها تنصب إىل أن فعل اهللا عز وإن شئت فقل: إتقان الشيء وإحكامه

فإن قال قائل: إذا أثبتت هللا احلكمة ووقع من أفعال   . حكم اهللا الكوين و الشرعي كله مشتمل احلكمة

 ؟ احلكمة يف خالفه فما هو اجلواب، أو ما نظن أن  اهللا أو من شرع اهللا ما ال نعلم له احلكمة

، عجزنا عن إدراك احلكمة؛  فاجلواب: أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إال لقصور فهمنا

وإذا ظننا أنه على خالف احلكمة فما ذاك إال لسوء فهمنا؛ فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر 

أما سليم الفهم هو الذي يعطيه اهللا تعاىل  الفهم، والذي يظن أنه على خالف احلكمة سيئ الفهم؛

فهما فستتبني له احلكمة؛ ومع ذلك ال ميكن أن ندرك كل وجوه احلكمة أبدا؛ ألن حكمة اهللا عزوجل 

ال تدرك غايتها؛ واإلنسان بشر ناقص؛ وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا 

مبا يتبني لك أنه ليس هذه هي احلكمة بل احلكمة شيء أو ر  ؛وكذا مث يتبني لك أن هلا حكما أخرى

؛ فإن قلت: يلزم  آخر؛ إمنا جيب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم هللا كوين أو شرعي إال وله حكمة

؛ يعين إذا تعارض  عتزلة يف وجوب الصالح أو وجوب األصلحاملعلى قولك هذا أن تذهب مذهب 

منعت احلكمة؛  ،؟ إن قلت:ال ى اهللا أن يفعل األصلحفعالن أحدمها أصلح من اآلخر فهل جيب عل

قد تظن أن هذا هو األصلح وليس األصلح؛ ولنضرب هلذا  :ففيه إشكال؛ فيقال أوال ،وإن قلت: نعم

فإذا امتنع املطر  ؛ بلى ؟ أليس كذلك ، ، وخصب األرض مثال: حنن نظن أن األصلح نزول الغيث

؛ إذا ال ميكن أن نقول جيب  ؟ وحنن مل نفهم أليس كذلكوأجدبت األرض فقد يكون هذا هو املصلح 

طيب؛ بلى؛ ؟  ؛ إذا قد يكون ملا قلنا أنه األصلح هو األفسد أليس هكذا على اهللا كذا ألن األصلح

ثانيا: إذا حتققنا أنه األصلح فإن له جيب مبقتضى احلكمة ال مبقتضى العقل، فنحن ال نوجب على اهللا 

؛  على اهللا شيئا؛ ألنه خملوق ناقص فال يوجب على الكامل األزيل األبدي شيئا بعقولنا والعقل ال يوجب



كتب ربكم على  ((قال اهللا تعاىل:  ، ؟ اهللا فإذا وجب فعل األصلح فإمنا الذي أوجبه على نفسه من

فأوجب على نفسه أن  )) إن علينا للهدى ((كتب عليه هو الذي أوجب؛ وقال: ))  نفسه الرحمة

؛ إذا حنن نقول: إذا ثبت أن هذا هو األصلح فقد وجب على اهللا  ؟ طيب يهدي الناس ويدهلم؛ كذا

مبقتضى حكمته وإجيابه نفسه ال مبقتضى عقولنا وإجيابنا عليه؛ وذا ننفك عن قول املعتزلة الذين يرون 

 ذي يقبح الشيء، أو الذي حيسن الشيءأن العقل هو الذي يوجب الشيء، أو الذي مينع الشيء، أو ال

، بيان الشرائع للخلق وما جيب عليهم حنو رم وما  من ذلك مثال: البيان للخلق . ؟ طيب ؛ واضح

إن علينا  ((قتضى احلكمة مب على اهللا هذا واجب على اهللا أو ال؟ نعم واجب ،جيب عليه حنو عباد اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن، أو أن هداية   . وب؟ تفيد الوج علينا وهذا تفيد أيش )) للهدى

 ((واخلاصة مثل قوله:  ؛ )) هدى للناس ((؛ فالعامة مثل هذه اآلية:  ، وخاصة القرآن نوعان: عامة

؛ واهلداية اليت مبعىن التوفيق ؟ الفرق أن اهلداية اليت مبعىن الداللة عامة فما هو الفرق )) هدى للمتقين

هذه خاصة، خاصة باملتقني؛ فاهلداية اليت تتضمن االهتداء هذه للمتقني؛ وأما اليت تتضمن واالهتداء 

لئال يكون للناس على  رسال مبشرين ومنذرين ((تعاىل:  اهللا البيان واإليضاح فهذه للناس عامة؛ لقول

بني احلق  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق .))  اهللا حجة بعد الرسل

كل ما ميكن أن يكون فيه   ؛والباطل، وبني الصدق والكاذب، وبني املؤمن والكافر، وبني الضار والنافع

أو  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ميتنع أن جتمع الكتب السماوية بني متفرقني . الفرق فإن الكتب تفرقه

أن تفرق بني متماثلني أبدا؛ ألن الفرقان هو الذي يفرق بني شيئني خمتلفني؛ أما شيئان ال خيتلفان فال 

ومن هنا ميكن أن نأخذ يعين يتفرع على هذه الفائدة: إثبات القياس؛ ألن القياس: إحلاق  . تفريق بينهما

خذ بالقياس تفريق بني متماثلني؛ ؛ وعدم األ ؛ فهو مجع بني متماثلني فرع بأصل يف حكم لعلة جامعة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما اهتدى اإلنسان للفروق كان أعظم  . كتب السماوية كلها فرقانالو 

 ؟ كلما اهتدوا للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب املنزلة من السماء ؛ كذا اهتداء بالكتب املنزلة من اهللا

ا كان اإلنسان يفرق بني الشرك األصغر واألكرب؛ وبني النفاق ؛ فمثال: إذ ؛ ألن الكتب كلها فرقان

كان أشد اهتداء بالكتب   ؛؛ وبني الكفر األكرب واألصغر؛ وبني أشياء احللة واحلرام االعتقادي والعملي

عرفة مبرما يؤخذ من هذا أيضا: اإلشارة إىل أنه ينبغي االعتناء  . ؟ نعم أليس كذلك ؛ممن؟ ممن ال يفرق

؛ والسيما بني األشياء املتشاة؛ وهذا شيء، أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم مبعرفة الفروق، الفروق

   يف كتب الفقه



، ملعرفة الفروق بني األشياء املتشاة؛ وهذا  ويؤخذ من هذا أيضا : اإلشارة إىل أنه ينبغي االعتناء ملعرفة الفروق

شيء، أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم؛ وال سيما يف كتب الفقه؛ مثال يقول: أنا أذكر الفروق بني البيع 

؛ وهذه من  ؛ بني الضمان والكفالة؛ بني الفرض والتطوع ؛ بني الرهن والضمان واإلجارة؛ بني اإلجارة اجلعالة

فنون العلم الشريفة اليت ينبغي لطالب العلم أن يعتين ا؛ كذلك يف العقائد والتوحيد يفرق بني الشرك األكرب 

؛ لكن بينهما فرق عظيم؛  ؛ ورجل عبد صنما نقول هو مشرك واألصغر؛ رجل حلف بغري اهللا نقول هو مشرك

صنم شركه أكرب، واحلالف بغري اهللا شركه أصغر إال أن ين  إىل حلفه لغري اهللا جعله احمللوف عليه كاهللا العابد لل

 تعاىل يف التعظيم فحينئذ يكون شركا أكرب ال من حيث القسم لكن من حيث أنه جعل رتبة املخلوق كرتبة اخلالق

ديد؛ وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من من فوائد اآلية الكرمية: بيان عقوبة الكفار؛ وهو العذاب الش .

اإلشارة إىل أن  ومن فوائد اآلية الكرمية: . الكفر؛ فيكون يف هذا فائدة متفرعة على األول: التحذير من الكفر

له الثواب اجلزيل؛ ألنه إذا ذكر عقوبة الضد فإن  الناس ينقسمون إىل قسمني: كافر له العذاب الشديد؛ ومؤمن

وفي بضع أحدكم صدقة قالوا:  (ضد تلك العقوبة؛ وهلذا ملا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ضده يثبت له 

يا رسول اهللا أيأتي أحدنا شهوته وله فيه أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك 

ان الذي حيصل حيث ، من مجلة الفرق وقد يكون هذا من مجلة الفرقان)  إذا وضع في الحالل كان له أجر

   نفرق بني الكفار وبني املؤمنني؛ فكما اختلفوا وتفرقوا يف أعماهلم فإنه يلزم أن يفرتقوا يف ثواب تلك األعمال.

  ؟ األشياء التعبدية  السائل :

، وثالث، وثنتني، ملن تكن ستا أو  ، وأربع ؛ يعين مثال كون الصالة أربع أي نعم هذا لقصور أفهامنا الشيخ :

؛ البد فيه حكمة لكن غري  ؛ لكن ما نقول إنه ليس فيه حكمة ، وال ميكن مثانيا صحيح العقل ما له فيه جمال

  . معلومة لنا

  . نادر األشياء اليت ما تبلغه عقول كل الناس نادر نعم الشيخ :

  ؟  مثال الوضوء ومسح الرأس ما نعلم حكمة له السائل :

  ؛  ؛ نعلم له احلكمة ال الشيخ :

  كيف؟  السائل :



له حكمة ظاهرة؛ ألن غسل الرأس يؤذي لو غسل الرجل رأسه وفيه شعر السيما يف أيام الشتاء يتأذى   الشيخ :

  ؛ ؛ مث لو غسل أيضا الرأس عال على كل شيء إذ يقطر املاء على كل بدنه وثيابه كثريا

  ما يستفيد يعين؟  السائل :

  ؟  املسح الشيخ :

   ؛ نعم املسح السائل :

؛ أي صح تعبد ولكن؛ إذا هو تطهري وليس الغرض أيضا من الوضوء تطهري  ؛ يستفيد تعبد هللا ال  الشيخ :

؛ ألنك تغسل يديك مثال بعد الطعام غسال بالصابون مث إذا أردت تتوضأ تغسلها ثالثا مع إنك اآلن  احلسي

   . غسلتها

يعين أنزل ونزل؛  )) أنزلنا عليك ((وأحيانا  )) أنزلنا إليك (( أنزل القرآن أحيانا بالتعبري مثال أحيانا السائل :

  ؟ إليك وعليك هل فيهم فرق

أنزلنا باعتبار آخر النزول لنزول اجلملة، أنزله كله يعين إن   )) أنزلنا إليك الكتاب ((أي هو للتنوع مثال  الشيخ : 

؛ ألنه إذا كمل كله  فباعتبار أنه سيكمل لإنه مت القرآن كله؛ إذا كان آخر ما هو نز  فواضح كان هذا آخر ما نزل

؛ وأما إليك فهي تفيد الغاية يعين أن اية اإلنزال إىل  ؛ ألن مجلة اآلن كلها نزلت صار كأنه نازل مجلة واحدة

وهي أبلغ  )) نزل به الروح األمين على قلبك ((؛ وهلذا قال:  ؛ وأما عليك فهي تفيد العلو واالستقرار الرسول

   . من إليك؛ ألا إذا وصلت حىت استقرت يف القلب صارت أبلغ

املسلم الذي ال ميكن يعين ما وصل علمه إىل أن يفرق بني احلكمة من شريعة رب العاملني كلها فليس  السائل :

  ؟ أهون أن يؤمن أن كل ما فعله رب العاملني هو باحلكمة

عين أو شرع فهو فيه حكمة لكن أحيانا نفهمها وأحيانا ما نفهمها؛ نؤمن بأن كلما فعله ي هذا واجب الشيخ :

؛ أما الذي ال يؤمن إال بعد أن علم احلكمة فهذا  هو الذي سلم أحكام الشرعية سواء علم احلكمة أم ال واملؤمن

   . ، مل يؤمن بالشرع ما آمن إال بعقله

  ؟  ذلة لسانه ما قصدهوهذا بأحد حلف بغري اهللا  السائل :



((ال يؤاخذكم اهللا في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ال ليس عليه شيء   الشيخ :

ولكن جيب أن ينزه لسانه عن قول احملرم؛ أما يقول والنيب وقال له ال حتلف بالنيب فإنه  وبما عقدتم األيمان))

   . شرك فيقول والنيب ال أحلف بغري اهللا؛ هذا ما يصح

  ؟ من كالم اهللا التوراة واإلجنيل السائل :

؛ لكن ما أذكر حىت اآلن وصفهما بأما من كتاب اهللا إمنا  املعروف عند السلف أا من كالم اهللا الشيخ : 

  ؟ذا ما فيه إال القرآن  وصفهما بأما منزلة وأا كتب أما كالم اهللا

   نعم شاكر؟ الشيخ :

  ؟من إال ما اختاره عقله ال يؤ  شيخ بنسبة لبعض الشباب السائل :

مل يؤمن  وأعوذ باهللا هذا ال جيوز، هذا خيشى أن يكون كافرا إذا كان ال يؤمن إال مبا اختاره عقله فه الشيخ :

  . بالشرع

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من  ((؛ اهللا يقول:  ما هو الزم أن جيد العني الشيخ :

   . واإلنسان جيد ما أن يتعبد هللا، هللا ما هو لنفسه )) العلم إال قليال

وكتبنا له في  ((اهللا اعلم ألن اهللا يقول: ؛   ال ما قلت السلف، قلت إن السلف قالوا إا كالم اهللا الشيخ :

فأنا أتوقف يف  ) إن اهللا كتب التوراة بيده (ويف احلديث:  )) األلواح من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء

؛ لكن الشك إا منزلة من  ؛ يقولون إن التوراة واإلجنيل من كالم اهللا، والزبور هذا لكن السلف كالمهم واضح

   . اهللا هذا جيب اإلميان به؛ يكفي هذا؟ يكفي نؤمن بأا نازلة من اهللا

يخفى عليه شيء في األرض وال في إن اهللا ال  ((. بسم اهللا الرمحن الرحيم.  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

الحكيم؛ هو الذي أنزل عليك  السماء هو الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز

الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 

يله إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأو 

(( إن اهللا ال . قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم )) وما يذكر إال أولوا األلباب

(( واهللا قال اهللا تعاىل:   . وأظن أخذنا الفوائد؟ باقي؟ نعم يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء ))



سبق لنا أن العزة ثالثة أقسام؛ فيستفاد من هذه اآلية الكرمية: إثبات اسم من أمساء اهللا وهو  )) عزيز ذو انتقام

ولكنه  )) ذو انتقام ((ومن فوائد اآلية: أن اهللا تعاىل موصوف بانتقام؛ لقوله:  . العزيز باملعاين الثالثة السابقة

إنا من  ((ممن يستحق ذلك، وهم ارمون؛ كما قال اهللا تعاىل:  ليس على سبيل اإلطالق بل هو ينتقم

إنا من المجرمين  ((وهلذا مل يرد من أمساء اهللا املنتقم على سبيل اإلطالق وإمنا ورد مقيدا ))  المجرمين منتقمون

يدل على أي صاحب انتقام وهذا ال يؤدي إىل ؛ أو ال ))  ذو انتقام ((أو ورد صفة منكرة مثل:  )) منتقمون

الوصف مطلق أنه موصوف باملنتقم؛ ألن االنتقام يكون مدحا يف موضعه وأما يف غري موضعه فال يكون مدحا؛ 

(( إن اهللا ال يخفى عليه شيء مث قال اهللا عزوجل:   . فإذا كان االنتقام تقتضيه احلكمة صار ممدوحا وإال فال

ال يخفى عليه شيء  ((مؤكدة بإن، وخربها منفي؛  هذه اجلملة كما نرى خربية )) في األرض وال في السماء

؛ واخلفاء ضد الظهور؛ وفيها شيء نكرة يف سياق النفي فتعم كل شيء؛ ((يف  )) في األرض وال في السماء

ال يف هذا وال يف هذا؛ واملراد باألرض ))  (( ال يخفى عليه شيء يخفى يعيناألرض وال يف السماء)) متعلقة ب

فيشمل األرضني والسموات مجيعا؛ يف هذه اآلية الكرمية خيرب اهللا عزوجل بأنه ال خيفى عليه والسماء: اجلنس 

شيء يف األرض وال يف السماء؛ وهي صفة سلبية املراد ا بيان كمال علمه؛ ألن الصفات املنفية ال يراد ا جمرد 

ملاذا؟  )) ال يخفى عليه شيء : ((إذا قالالنفي كما مر علينا يف العقيدة وإمنا يراد ا كمال ضد ذلك املنفي؛ ف

 ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء العلم ((لكمال علمه ال خيفى عليه شيء؛ فاهللا عزوجل كامل 

ال تظن أن عملك خيفى  والغرض من هذه اجلملة تربية اإلنسان نفسه يف امتثال أمر اهللا واجتناب يه، وأنك ))

له فعليك أن تقوم بطاعته وجتتنب معصيته ال تقل أنا يف بييت، أنا يف حجرة، أنا يف غرفة ال على اهللا بل هو معلوم 

من   .))  إن اهللا ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء ((يطلع علي أحد ألن اهللا مطلع عليك 

ومن فوائد اآلية  . الفتك إياهفوائد اآلية الكرمية: التحذير من خمالفة اهللا؛ وكيف ذلك؟ خوفا منه أن يعلم بك مبخ

؛ وهؤالء غالم  الكرمية: الرد على القدرية الذين يقولون: إن اهللا ال يعلم الشيء الذي يفعله العبد إال بعد وقوعه

النكرة يف  )) شيء ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عامل بالكليات واجلزئيات؛ مأخوذ من قوله:  . كما سبق

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األرض والسماء وهذا أمر معلوم لكن إذا قال قائل:  . سياق النفي فيعم كل شيء

وما سوى األرض والسماء هل خيفى على اهللا؟ اجلواب: ال؛ لكنه خص األرض والسماء ألنه هو املشهود لنا؛ 

هل  . علمه إال عن طريق الغيب فذكر األرض والسماءفنحن ال نشهد إال األرض والسماء وما عدا ذلك ال ن

؟ اجلواب: نعم؛ وهذا قد سبق  ميكن أن نقول : إن من فوائد اآلية: أن صفات اهللا عزوجل إما منفية وإما مثبتة

ا لنا تقسيمه يف التوحيد، وقلنا: إن صفات اهللا عزوجل إما مثبتة وإما منفية؛ فاملثبتة يسموا ثبوتية واملنفية يسمو 



ال يخفى عليه  علمه ((؛ وقلنا إن منفية متضمنة للثبوت البد ولكنه ينفى نقص ذلك الثابت ولكمال  سلبية

من  اهذو  )) هو الذي يصوركم في األرحام ((وجل:  مث قال اهللا عز  .))  شيء في األرض وال في السماء

))  الذي يصوركم في األرحام كيف يشاء هو (( . اليت ختفى على كثري من الناس وهي معلومة له همجلة معلومات

األرحام مجع  )) يصوركم في األرحام ((أي جيعلكم على صورة معينة خيتارها ويريدها؛ وقوله:  )) يصوركم ((

رحم وهو وعاء اجلنني يف بطن أمه؛ وقد بينه اهللا يف آية ثانية أن اجلنني يف بطن أمه يف ظلمات ثالث؛ وهي ظلمة 

، وظلمة املشيمة، مشيمة يعين الوعاء املائي الذي يكون فيه اجلنني ويسمى عند العامة البطن، وظلمة الرحم

يعين أنه يصورنا على أي كيفية شاء؛  )) يشاء ((هذه حال من فاعل  )) ((كيف يشاءوقوله:  . القمقم نعم

يف األرحام؛  فهي حال من الضمري من الكاف ((يصوركم)) يعين: حال كونكم))  في األرحام ((وأما قوله: 

ال إله إال  (( مث قال: . يعين ال خيار لنا يف اختيار صورة معينة للجنني الذي يف البطن )) كيف يشاء ((وقوله: 

 الذي طريقه النفي واإلثبات؛ واإلله مبعىن املألوه هذه اجلملة اخلربية منفية مثبتة فيها احلصر))  هو العزيز الحكيم

الضمري هو بدل من اخلرب احملذوف؛ أي: ال إله حق إال هو؛ وليس امسا من أمساء اهللا كما  )) إال هو ((؛ وقوله: 

 تقوله الصوفية الذين يدعون أنه هو اسم من أمساء اهللا ويدعون به ويقولون: هو هو هو كما وهذا من شطحام .

عزة اهللا عزوجل ثالثة أقسام: عزة  العزيز سبق لنا قريبا معناه وأنه ذو العزة الكاملة وأن )) العزيز الحكيم ((

فعيل مبعىن مفعل، وفعيل مبعىن فاعل؛ فعيل مبعىن فاعل، وفعيل مبعىن ))  الحكيم ((القدر، والقهر، واالمتناع. و

سامع، وأما مسيع مبعىن مفعل؛ أما فعيل مبعىن فاعل فهي كثري يف اللغة العربية مثل قدير مبعىن قادر، مسيع مبعىن 

  ة يف اللغة العربية قال الشاعر: مسمع فهي وارد

   أمن ريحانة الداع السميع    يؤرقني وأصحابي هجوع                        

؛ فتكون حكيم هنا مبعىن حمكم ومبعىن حاكم؛  السميع مبعىن: املسمع الذي يسمعين؛ يؤرقين وأصحايب هجوع

: حكم كوين، وحكم شرعي؛ فاحلكم فاهللا عزوجل حاكم حمكم ملا حكم؛ احلاكم ينقسم حكمه إىل قسمني

الكوين ما قضاه اهللا على عباده كونا وهذا خيذع له كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وال يستطيع أحد أن 

يتهرب منه أبدا؛ واحلكم الشرعي ما قضاه اهللا على عباده شرعا؛ وهذا هو الذي اختلف فيه الناس فمنهم كافر 

رعي وقام مبا جيب عليه حنوه؛ ومنهم من استكرب عنه وكذب به ومل يرفع به رأسا ومنهم مؤمن خذع هلذا احلكم الش

واضح؟ ماذا قلنا؟ أوال احلكم؟ احلكم ذكرناه أنه قسمان نعم؟ احلاكم؛ ال ال ال يا أخي؛ نعم؟ آخر واحد؟ حكم 

شرعي ما شرعي ما قضاه اهللا على عباده؛ اصرب حكم شرعي والثاين؟ حكم كوين طيب؛ عرفت؟ يال حكم ال



هو؟ ما قضاه على عباده شرعا؛ والكوين؟ ما قضاه على عباده كونا؛ احلكم الكوين كل أحد خيذع له وال يستطيع 

أحد أن يهرب منه؛ والشرعي؟ نعم ينقسم الناس فيه إىل قسمني: قسم قابل هلذا احلكم قائم به؛ وقسم غري قابل 

؛ أي  ؛ وهنا يكون مبعىن ذي احلكمةتقن ومن حمكم مبعىن مقلنا: إنه من حاكم  . وال قائم به واضح؟ نعم، طيب

ما  ((متقن لكل ما حكم به؛ فكل ما حكم اهللا به من حكم كوين أو شرعي فهو على أمت وجه وأتقنه وأحسنه 

ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 

هذا احلكم  )) أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون (( )) خاسئا وهو حسير

الكوين أو الكوين حمكم، متقن ليس فيه خلل وال نقص؛ مث هو أيضا حمكم يف صفته وصورته اليت هو عليها، 

ن غائية أي متقن يف غايته املرادة منه؛ فاحلكمة قد تكون صورية أي على صورة معينة موافقة للحكمة؛ وقد تكو 

الغاية منها واملصلحة واملنفعة ودفع املضار وما أشبه ذلك؛ املهم أن تكون الغاية حممودة؛ فاحلكمة إذا يف احلكم 

الكوين ويف احلكم الشرعي؛ وهي إما صورية بأن يكون الشيء على صورة مطابقة للحكمة؛ أو غائية بأن يكون 

ذا فمثال إذا نظرنا إىل الشرع وإ . ل هذا داخل يف قولنا حمكمالغرض منها والغاية منها غاية محيدة؛ واضح؟ ك

مجيع املشروعات على صورة مطابقة للحكمة كالصالة، والزكاة، والصيام، واحلج؛ مث الغرض منها أيضا موافقة 

للحكمة، الغرض منها إصالح القلوب وإصالح األعمال، وإصالح الفرد، و إصالح اتمع فكلها غاية محيدة؛  

يف هذه اآلية عدة فوائد؛ أوال: بيان قدرة اهللا عزوجل حيث كان   )) الحكيم ((داخل يف قوله تعاىل:  ذاكل ه

ومن فوائد اآلية أيضا: أن الصور يكون تصويرها  . يصور املخلوقات يف األرحام؛ هو الذي يصوركم يف األرحام

وهذا قبيح، وهذا طويل، وهذا قصري، وهذا بأمر اهللا بإذنه كيف يشاء، هذا أبيض، وهذا أسود، وهذا مجيل، 

بل ممكن أن نقول: إنه يشمل وهذا ذكر وهذا أنثى ألن صورة الذكر ختتلف عن صورة  غليظ، وهذا دقيق، وهكذا

يتوىل شئون اجلنني ويصوره ال خيرج غري مصور لو  من فوائد اآلية الكرمية: بيان رمحة اهللا عزوجل حيث . األنثى

ني غري مصور مث صار يصور شيئا فشيئا كما ينموا عقله ولكن حكمة اهللا ورمحته أنه ال خيرج إال شاء اهللا خلرج اجلن

يستفاد منها: أن هذا التصوير ال يرجع  )) كيف يشاء ((إذا قال قائل:  . وجل على الصورة اليت أرادها اهللا عز

ينايف أن تكون الصورة قريبة من صورة  إىل فعل العبد وإمنا يرجع إىل مشيئة اهللا عزوجل وهو كذلك؛ لكن هذا ال

األب، أو من صورة األم، أو اجلد، أو اجلدة؛ يعين أن يكون هذا اجلنني قد نزعه العرق من آبائه، وأمهاته، وأقاربه 

هذا ال مينع؛ ألن اهللا عزوجل قد جعل لكل شيء سببا؛ ويدل هلذا قصة الرجل الذي جاء إىل  الرسول صلى اهللا 

: يا رسول اهللا إن امرأيت غالما أسود؛ وكان الرجل وزوجته أبيضني فكأنه يعرض بزوجته ويش عليه وسلم فقال

؟ قال: حمر،  ؟ قال: فما ألوانها هل لك من إبل (م فقال له النيب صلى اهللا عليه وسل؟  الذي جاب األسود



لعله نزعه عرق،  قال:األورق الفضي بين البياض والسواد ـ قال: أنى لها ذلك؟ ـ قال: هل فيها من أورق 

فاقتنع الرجل؛ ألن هذا قياس جلي )  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فابنك هذا لعله نزعه عرق

وجل يف  فيستفاد من ذلك: أن هذه الكيفية اليت يريد اهللا عز (لعله نزعه عرق)واضح؛ املهم الشاهد قوله: 

من فوائد اآلية الكرمية: إثبات  . أمهاته، أو أجداده، أو جداتهاألرحام ال مينع أن يكون نزعها عرق من آبائه، أو 

وقد ثبت لنا أن املشيئة إذا أطلقت فهي مقرونة باحلكمة فما من شيء يشاء  )) كيف يشاء ((املشيئة؛ لقوله: 

 ((وله: ؛ لق فإن قال قائل: هل يف اآلية دليل على أنه ال جيوز لإلنسان أن يعمل عملية جتميل  . اهللا إال حلكمة

حيث جعل التصوير راجعا إىل مشيئته وحده نعم؟ قد وقد يعين قد يقال وقد ال يقال؛ قد ال  )) كيف يشاء

يقال ألن اهللا أخرب يف آيات كثرية بأنه يبسط الرزق ملن يشاء، يقبض ويبسط، يقدر ويبسط؛ يعين يقدر بضيق؛ 

الرزق؟ ألن البسط راجع إىل مشيئة اهللا؟ ال، ال  وهل نقول إنه ممنوع من أن يفعل األسباب اليت يكون ا بسط

نقول؛ ولكن نقول: إن هنالك فرقا بني مسألة بسط الرزق وطلب البسط وبني هذه املسألة؛ ألن النصوص وردت 

، والوامشة  مبنع التجميل فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه لعن النامصة واملتنمصة، والواشرة واملستوشرة

؛ وهذا يدل على أن اإلنسان ممنوع من التجميل؛ التجميل الذي يكون دائما أما التجميل الطارئ   واملستومشة

يف اآلية ما يدل رقع العيوب وإزالة العيوب  طيب إذا قال قائل: هل كتجمل املرأة باحلناء وشبهه هذا ال بأس به؛

يد فهل جيوز أن نقطع األصبع الزائد؟ األخ عبد ؟ إذا خرج هذا الصيب له ستة أصابع يف كل  لقوله كيف يشاء

اهللا يقول: ال، من الذي صوره؟ اهللا؛ إذا كيف يشاء دع هذا ملشيئة اهللا؛ يقال: هذا ليس من باب التجميل قطع 

وإزالة العيب جاءت السنة جبوازها؛ فإن الرجل الذي  هذا ما هو من باب التجميل لكن من باب إزالة العيب،

أذن له الرسول عليه الصالة والسالم أن يتخذ أنفا من ورق يعين من فضة فأنتنت فأذن له أن  أصيب أنفه وقطع

يتخذ أنفا من ذهب؛ لئال يبقى أنفه مقطوعا فيه تشوه؛ فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب اجلمال، 

قطع األصبع الزائدة؛ ولكن  جتميل ال جيوز والعيب جتوز إزالته؛ ألنه خالف األصل؛ وبناء على ذلك نقول: جيوز

بعض أهل العلم صرح بالتحرمي وقال: إنه حيرم إال أم عللوا ذلك ألنه خيشى على من قطعت أصبعه أن ميوت 

لو فرض أن هناك حلمة  . بنزيف الدم، وهذه العلة يف زمن احلاضر منتفي؛ وعلى هذا فيجوز قطع األصبع الزائد

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات   . ؟ نعم جتوز كاألصبع الرقبة أجتوز إزالتها زائدة يف األذن، أو يف الرأس، أو يف

ومن فوائدها: إثبات امسني الكرميني: العزيز، احلكيم؛  . )) ال إله إال هو ((؛ لقوله:  وجل باأللوهية انفراد اهللا عز

وعلى الوصف املشتق منه، كل وما تضمناه من صفة؛ وقد مر علينا أن كل اسم من أمساء اهللا دال على الذات 

وهو  اسم؛ فإن كان متعديا ففيه داللة ثالثة وهي: األثر املرتتب على ذلك؛ فالسميع مثال فيه إثبات للسمع



السميع، والصفة وهي السمع، واألثر وهو أنه يسمع؛ وهكذا العليم؛ أما ما ال يتعدى للغري ففيه إثبات االسم 

هو الذي أنزل عليك  ((وجل:  مث قال اهللا عز  . علي هذا ال يتعدى للغريوالصفة فقط مثل: احلي، العظيم، ال

ملا ذكر اهللا عزوجل أنه بعض من وتأمل هنا ترابط اآليات بعضها  )) اهللا ((هو الضمري يعود على  )) الكتاب

القرآن خلق (( الرحمن علم هو املصور وأنه ابتداء اخللق ذكر بعده إنزال الكتاب الذي به اهلداية مثل: 

فأحيانا يبني اهللا النعمة الدينية قبل، وأحيانا يبني اهللا النعمة الدنيوية قبل؛ فالتصوير هنا  )) اإلنسان علمه البيان

مث قال:  . ذكر تعليم القرآن قبل خلق اإلنسان )) الرحمن علم القرآن ((بدأ اهللا به مث ذكر إنزال القرآن؛ لكن 

واملراد به القرآن وسبق معىن كونه كتابا: أنه مكتوب يف لوح احملفوظ، ويف  )) هو الذي أنزل عليك الكتاب ((

منه آيات  ((مث قسم اهللا هذا الكتاب فقال:  . الصحف اليت بأيدي املالئكة، ويف الصحف اليت بأيدينا

 وهنا يتعني أن نقول: ومنه أخر ليتم )) متشابهات ((يعين ومنه أخر  )) محكمات هن أم الكتاب وأخر

اآليات مجع آية وهي العالمة وكل آية يف القرآن فهي آية على منزهلا ملا  ((آيات محكمات))التقسيم؛ قوله: 

أي متقنات يف الداللة واحلكم واخلرب؛ يعين أخبارها  )) محكمات ((فيها من اإلعجاز والتحدي؛ وقوله: 

يعين أن أحكامها غري معلومة أو أخبارها غري  )) وأخر متشابهات ((؛  وأحكامها متقنة معلومة ما فيها إشكال

معلومة فصار احملكم املتقن يف الداللة سواء كان خربا أو حكما؛ املتشابه الذي داللته غري واضح سواء كان خربا 

قدم وصف هذه احملكمات وبيان هذه ليتبادر إىل الذهن أول ما  )) هن أم الكتاب ((مث قال:  . أو حكما

((يمحوا اهللا ما يشاء ملتشاات إىل احملكمات ألا أم؛ وأم الشيء مرجعه وأصله؛ قال اهللا تعاىل: يتبادر أنه يرد ا

أي املرجع وهو اللوح احملفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه؛ ومنه مسيت الفاحتة أم  ويثبت وعنده أم الكتاب))

. قال اهللا  شاات إليها، إىل هذه احملكمات؛ فهذه احملكمات جيب أن ترد املت الكتاب ألن مرجع القرآن إليها

؛ وهلذا جند أن بعض  متشاات يف أيش؟ يف الداللة سواء كان حكما أو خربا )) وأخر متشابهات ((تعاىل: 

اآليات ال تدل داللة صرحية على احلكم الذي استدل ا عليه، وبعض اآليات خربية أيضا ال تدل داللة صرحية 

ينقسم الناس  )) فأما الذين في قلوبهم زيغ ... ((؟ قال:  ؛ فماذا نعمل ل ا عليهعلى اخلرب الذي استد

بالنسبة إىل هذه املتشاات إىل قسمني: قسم يتبعون املتشابه ويعضونه أمام الناس، يعرضونه على الناس يقول:  

من عند ربنا فإنه ال وإذا كان كل ))  كل من عند ربناآمنا به   يقولون ((؛ وقسم آخر  كيف كذا، كيف كذا

 . ميكن أن يتناقض وال ميكن أن يتخالط بل هو متحد متفق فريد املتشابه منه إىل احملكم ويكون اجلميع حمكما

؛ ومنه قوهلم:  الزيغ مبعىن امليل )) فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ((وجل:  يقول اهللا عز

أي ميل عن احلق وال يريدون احلق، ))  الذين في قلوبهم زيغ (( .زاغت الشمس إذا مالت عن كبد السماء 



يتبعون املتشابه فتجدهم ـ والعياذ باهللا ـ يأخذون آية القرآن اليت فيها اشتباه حىت يضربوا بعضها ببعض؛ وما أكثر 

ون: إن اهللا ؛ مثال يقول ؛ النصارى اآلن يدخلون تشكيكات كثرية على املسلمني يف املتشابه هذا عند النصارى

صيغة  )) وإذ أخذنا من النبيين ((؟  )) إنا نحن نزلنا : ((ثالث ثالثة عندنا دليل ألستم تقرءون يف القرآن

الضمري صيغة مجع؛ إذا فاهللا تعاىل أكثر من اثنني ثالثة؛ وهكذا يؤتون بأشياء ميوهون ا الناس ألن يف قلوم 

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو  ((زيغا؛ كذلك أيضا بعض اآليات ظاهرها التعارض مثل قوله تعاىل: 

 ((ويف آية أخرى يقول:  )) ال يكتمون اهللا حديثا ((: هنا قال )) تسوى بهم األرض وال يكتمون اهللا حديثا

واهللا ربنا ما كنا  ((:  فكتموا وال ال؟ إال كتموا قالوا )) ثم لم تكن فتنتهم إال أن قالوا واهللا ربنا ما كنا مشركين

 )) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : ((كتموا، أنكروا أن يكونوا مشركني؛ كذلك أيضا يأتيك يقول  )) مشركين

يف  )) وال يؤذن لهم فيعتذرون ((مث يأتيك ويقول:  )) (( ونحشر المجرمين يومئذ زرقاوقال يف آية أخرى: 

؛ يقولونك إنه لو ردوا إىل الدنيا لصلحوا واستقامت أحواهلم فيعتذرون؛ املهم أن الذين يف  آية أخرى: يعتذرون

اهللا، ويشككوا الناس يف كالم اهللا عزوجل يعين: وأما قلوم زيغ يأتون ذه اآليات املتشاة ليصدوا عن سبيل 

وهم الراسخون يف العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به ما جيمع بني اآليات  الذين ليس يف قلوم زيغ

فال يرون  )) يقولون آمنا به كل من عند ربنا ((؛  املتشاة وأن يعرفوا معناها؛ فهؤالء ال يكون عندهم التشابه

هل يؤخذ منها أن اجلنني يف بطن أمه لو ))  يصوركم ((يقول إنه قوله:   .  القرآن شيئا متعارضا منا قضايف

  ؟ ما يؤخذ، ما هي واضحة . سقط قبل أن يصور فليس له حكم

  ؟  )) (( إني أراني أعصر خمراأمل تقرأ قول اهللا تعاىل:  الشيخ :

   . مخرامخر ما هو بعصري يعصر العنب فيكون  الطالب :

  



  ،  أي نعم امليل الذي عليه جيوز ا���� :

  إذا كان فيه ضرر  السائل :

السيما إن كان منه ضرر؛ كذلك بنسبة األسنان إذا كان اختالفها اختالفا مشوها فال بأس  ا���� :

؛ لكن إذا كان اختالفها اختالفا يسريا لكن يريدون أن تكون كسن واحد فهذا ال جيوز هذا من  بتعديله

 . ، هذا الوشم الوشمجنس 

؛ إزالة الشارب تغيري  ؛ فاخلتان مثال تغيري خللق اهللا فهو مأمور به التغيري املأمور به مأمور به  ا���� : 

  . خللق اهللا وهو مأمور به

. قص الشارب اآلن  نعم أن الشارع ال مينع اإلنسان من إزالة الشيء اليت يعترب عيبا عند الناس ا���� : 

  . هي العمدة يف هذه املسألة

، هذا إذا أزال يكون تكميال  ؟ نعم فجعل له تكميال هذا الذي وضع اآلن ما هو تكميل له ا���� : 

  .  له؛ ألن الناس اآلن يعتربون الذي فيه زيادة يعتربونه عيبا؛ فهو مزيل لعيب

  ، بدال من بسم اهللا الرمحن الرحيم ؟ هل جيوز أن يقول: بسم اهللا الرحيم الرمحن السائل :

؛ ألن القرآن مركب يف   ؟ إذا كان قصده التالوة فحرام قصده التالوة خبالف القرآن أو ال ا���� :

  . ، ومركب يف آياته أيضا كلماته

  ؟ أا يف األمساء والصفات ))وأخر متشابهات  ((شيخ جزاك اهللا خري هناك من قال:  السائل :

  . إن شاء اهللا هذا يف الفوائد سيأيت ا���� :

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين  ((

في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون 

   )) كر إال أولوا األلبابفي العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذ 

  



((هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

سبق لنا أن اهللا سبحانه وتعاىل بني أنه قسم القرآن إىل قسمني:  هن أم الكتاب وأخر متشابهات))

والثاين: آيات مشتبهات فيهن خفاء  آيات حمكمات أي واضحات املعىن ال خيفى معناهن على أحد؛

، أو غري ذلك من أسباب التشابه؛ وهذه اآليات  يف الداللة أو يف التعارض بينهن وبني غريهن

املتشاات ينقسم الناس فيها إىل قسمني: قسم يف قلوم زيغ، أي ميل عن احلق؛ فهؤالء اتبعوا املتشابه، 

أي طلب تأويله ملا ((ابتغاء تأويله)) اس وابتغاء الفتنة؛ وذلك وصاروا يأتون باملتشابه يلبسون به على الن

يريدون هم ال ملا يريد اهللا عزوجل؛ وهذا كثري كل أهل البدع من الرافضة واخلوارج واملتزلة واجلهمية 

وغريهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه؛ كلهم اتبعوا ما تشابه منه لكن منهم مقل ومستكثر؛ فهؤالء يتبعون 

ه هلذين الغرضني، أو ألحدمها؛ ما مها؟ ابتغاء الفتنة أي سد الناس عن دين اهللا؛ ألن الفتنة مبعىن املتشاب

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم  ((السد عن دين اهللا كما قال اهللا تعاىل: 

 ا فلهم عذاب جهنمفتنوهم يعين سدوهم عن دين اهللا مث مل يتوبو  )) عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

أي طلب تأويله ملا يريدون هم، يفسرونه على مرادهم ال على مراد اهللا سبحانه  )) وابتغاء تأويله (( .

منه آيات  )) (( آيات ((ليست معطوفة على قوله:  وأخر )) ((وسبق لنا أن قوله:  وتعاىل .

؛ وذكرنا له  ومنه أخر متشاات؛ يعين:  خربه حمذوف أ، وأن أخر مبتد لفساد املعىن )) محكمات

؛ ألا لو   فإن سعيد هنا ليست معطوفة على شقي )) فمنهم شقي وسعيد ((نظريا وهو قوله تعاىل: 

؛ هذا أيضا: منه آيات  ؛ ولكن التقدير: منهم شقي ومنهم سعيد كانت معطوفة عليه لفسد التقسيم

، أو  شتباه يف املعىن، يكون املعىن غري واضحاالشتباه قلنا: إنه اال ، ومنه أخر متشاات . حمكمات

  ؛ اشتباه يف العارض يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا وذكرنا من ذلك أمثلة فيما سبق

  ؟  ما ذكرنا شيخ الطالب :

؟ ذكرنا أمثلة وأجبنا عنهن؛ قلنا: ال ميكن أبدا أن يكون يف القرآن شيء من  كيف ما ذكرنا ا���� :

 )) لو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا (( إطالقا، ال ميكن؛ ألن اهللا يقول:التعارض 

يعين وملا كان من عند اهللا مل يكن فيه اختالف؛ فهو يصدق بعضه بعضا؛ ولكن التعارض الذي ما 

 يف يفهمه من يفهمه من الناس يكون إما لقصور يف العلم، أو قصور يف الفهم هذا اثنني؛ أو تقصري

التدبر هذه ثالثة؛ أو سوء ظن من حيث يظن أن القرآن يتعارض فإذا ظن هذا الظن مل يوفق للجمع 



بني النصوص حيرم اخلري؛ ألنه ظن ما ال يليق بالقرآن؛ فهذا هو أسباب ظن التعارض ممن يظن التعارض؛ 

ء القصد؛ فإذا وجد من أسباب أربعة؟ هي؟ قصور العلم، أو قصور الفهم، أو التقصري يف التدبر، أو سو 

هذه األمور األربعة حينئذ حيصل التشابه؛ أما من أعطاه اهللا علما وفهما وحسن قصد الرابع، وحسن 

الظن فإنه ال حيصل لديه تعارض يف القرآن الكرمي؛ ألن عنده كمال يف العلم، وكمال يف الفهم، ونشاط 

ىل فيعرف كيف جيمع بني ما ظاهره التعارض، أو  يف التدبر، وحسن النية وقصد فهذا يوفق، يوفقه اهللا تعا

  كيف يعرف هذا متشابه . 

هذه اآلية الكرمية اختلف السلف  (( وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم ))قال اهللا تعاىل: 

وجعل الوقف هنا الزما، يعين جيب أن (( إال اهللا )) يف الوقف عليها؛ فأكثر السلف وقف على قوله: 

 )) والراسخون في العلم يقولون آمنا به ((مث تبتدأ فتقول: (( وما يعلم تأويله إال اهللا )) تقول:  تقف

مبتداء؛  )) والراسخون ((لالستئناف  )) والراسخون في العلم ((وعلى هذا فيكون هنا يف قوله: 

علم تأويله املراد به إال ؛ وهذا الذي عليه أكثر ؛ يعين هذا املتشابه ال يأ دخرب مبت))  يقولون ((ومجلة 

آمنا به   ((؛ والراسخون يف العلم الذين مل يعلموا ال يكلفون يف ذلك الفتنة وإمنا يقولون:  وجل اهللا عز

وجل؛ ألنه هو  وليس يف كالم ربنا تناقض وال تعارض فيسلمون األمر إىل اهللا عز )) كل من عند ربنا

والذين في  (( )) الراسخون في العلم يقولون آمنا به ((العامل مبا أراد؛ فينقسم الناس إذا إىل قسمني: 

  . )) قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه

فتكون  )) وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم ((ووصل بعض السلف ومل يقف، أي قرأ: 

معطوفة على لفظ اجلاللة أي: ما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف  )) سخونوالرا ((؛  الواو للعطف

العلم خبالف الذين يف قلوم زيغ وليس عندهم علم فهؤالء ال يعلمون؛ واحلقيقة أن ظاهر القراءتني أن 

الثانية تقتضي  ظاهرمها التعارض؛ ألن قراءة األوىل تقتضي أنه ال يعلم تأويل هذا املتشابه إال اهللا؛ والقراءة

أن هذا املتشابه يعلم تأويله اهللا والراسخون يف العلم؛ فيكون يف ظاهر القولني التعارض؛ ولكن الصحيح 

وما يعلم  ((أنه ال تعارض بينهما، وأن هذا اخلالف مبين على االختالف يف معىن التأويل يف قوله: 

اءة الوصل أوىل؛ ألن الراسخني يف العلم يعلمون فإن كان املراد بالتأويل التفسري فقر ))  تأويله إال اهللا

تفسري القرآن واملتشابه وال خيفى عليهم برسوخهم يف العلم وبلوغهم عمق العلم؛ ألن الراسخ يف الشيء 

الثابت فيه املتمكن منه؛ فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم يف العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما خيفى على 



عىن التفسري فقراءة الوصل أوىل؛ أما إذا جعلنا التأويل مبعىن العاقبة والغاية غريهم؛ فإذا جعلنا التأويل مب

؛ ألن عاقبة هذا املتشابه وما يعول إليه أمر جمهول لكل اخللق.  أوىل))  إال اهللا (( اهولة فالوقف على:

قال القائل: اآلن نطلب أمرين: األمر األول: التأويل يكون مبعىن التفسري؛ واألمر الثاين: أن التأويل  فإذا

يكون مبعىن العاقبة اهولة اليت ال يعلمها إال اهللا؟ اجلواب على ذلك نقول: نعم البد من هذا وهو 

وسف عليه الصالة والسالم قال موجود يف القرآن أوال: التأويل مبعىن التفسري مثل قول صاحيب السجن ي

إني أراني أعصر خمرا وقال اآلخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه (( أحدمها: 

أي بتفسري هذه الرؤيا أيش معناه نعم؟ ففسرها له؛ ومن ذلك قول الرسول صلى اهللا  )) نبئنا بتأويله

أي تفسري الكالم ومعرفة معناه؛ وأما  ) لتأويلاللهم فقهه في الدين وعلمه ا (عليه وسلم البن عباس: 

(هل ينظرون إال تأويله يوم يأتي تأويله يقولون الذين نسوه من  (التأويل مبعىن العاقبة فمنه قوله تعاىل: 

يوم يأتي  ((يعين: عاقبته؛  )) ((هل ينظرون إال تأويلهفقوله:  قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق))

 يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ((بته اليت وعدوا ا يعين: تأيت عاق))  تأويله

؛ فتبني ذا أن كلمة  آاليعين: أحسن عاقبة وم))  ذلك خير وأحسن تأويال ((ومنه قوله تعاىل:  ))

م تأويل صاحلة للمعنيني مجيعا التفسري والعاقبة؛ فإذا جعلنا مبعىن التفسري فال ريب أن الراسخني يف العل

يعلمون تفسري القرآن وال خيفى عليهم شيء؛ وال ميكن بأي حال من األحوال أن ينزل اهللا تعاىل على 

؟ ال ميكن أبدا أن ينزل عليهم   عباده كتابا يسأهلم عنه يوم القيمة وهم ال يعرفون معناه؛ أليس كذلك

لبعض لكن الراسخني يف العلم كتابا يسأهلم عنه يوم القيمة وهم ال يعرفون معناها؛ صحيح أنه ال يعرفه ا

البد أن يعلموه وإال لبطلت احلجة؛ فالبد من معرفة هذا الكتاب املنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم؛ وأما إذا قلنا بأن التأويل ما آل إليه األمر، وما كان عليه يف نفس الواقع مما هو جمهول لنا فهنا 

واعلم أن كثريا من الناس الذين يتكلمون  نعم . )) أويله إال اهللاوما يعلم ت ((يتعني الوقوف على قوله: 

يف العقائد فسروا املتشابه بآيات الصفات، قالوا: إن املتشاات هن آيات الصفات؛ ولكن الشك أن 

تفسري املتشاات بآيات الصفات على اإلطالق ليس بسليم وال بصحيح؛ ألن آيات الصفات معلومة 

وجل وحيدثنا عن  جمهولة؛ فهي من حيث املعىن معلومة وال ميكن أن خياطبنا اهللا عزجمهولة؛ معلومة 

نفسه بأمر جمهول ال نستفيد منه وليس هو بالنسبة إلينا إال كنسبة احلروف اهلجائية اليت ليس فيها معىن؛ 

فهذا هذا غري ممكن إطالقا؛ نعم هي جمهولة من جهة أخرى وهي احلقيقة والكيفية اليت هي عليها 

جمهول لنا ال نعلم كيفية اهللا وال ندرك حقيقته، ال نعلم كيف وجه اهللا وال ندرك حقيقته؛ ال ندرك حقيقة 



))  وال يحيطون به علما (وجل وال ندرك كل صفاته ال ندرك حقائقها؛ ألن اهللا يقول: ( علم اهللا عز

فالواجب أيش؟ الواجب فمن زعم أن آيات الصفات من املتشابه على سبيل اإلطالق فقد أخطأ؛ 

التفصيل؛ فنقول: إن أردت بكوا من املتشابه تشابه احلقيقة اليت هي عليها فأنت مصيب؛ وإن أردت 

باملتشابه تشابه املعىن وأن معناها جمهول لنا فأنت خمطئ غاية اخلطأ؛ وقد ذهب إىل هذا من ذهب من 

ال يعلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  الناس وقال: إن آيات الصفات وأحاديثها جمهولة ال نعلمها

وال أبو بكر، وال عمر، وال عثمان، وال علي، وال ابن مسعود، وال ابن عباس، وال فقهاء الصحابة، وال 

فقهاء التابعني، وال أئمة اإلسالم كلهم ال يدرون ما معناها؛ تقول هلم: ما معىن استوى على العرش؟ 

 ((؛ ما معىن:  ؟ يقول: اهللا أعلم )) بل يده مبسوطتان ((ما معىن:  ؛ تقول هلم: فيقول: اهللا أعلم

؟ اهللا أعلم كل شيء اهللا أعلم؛ كل شيء يتعلق بصفات اهللا يقول: اهللا أعلم؛  )) ويبقى وجه ربك

والغريب أن هذا القوم يف غاية ما يكون من السقوط؛ وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل السنة، 

سلف؛ حىت أدى م األمر إىل هذه الكلمة الكاذبة؛ طريقة السلف أسلم وطريقة أو أنه مذهب ال

اخللف أعلم وأحكم؛ هذه اجلملة والقضية من أكذب القضايا أن تكون طريقة السلف أسلم وطريقة 

اخللف أعلم وأحكم؛ لكن نقول: طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم؛ املهم أن من الناس من يظن أن 

التفويض وعدم معرفة املعىن وعدم الكالم به حىت النيب عليه الصالة والسالم على مذهب السلف هو 

لو سألته تقول:  ) يضحك اهللا إلى رجلين يقتل أحدهما اآلخر كالهما يدخل الجنة (زعمهم يقول: 

ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل  (يا رسول اهللا ما معىن يضحك؟ قال:ما أدري؛ 

لو سألته ويش معىن ينزل؟ قال: ال أدري؛ وأنا أعجب كيف يستقيم لسان شخص يدعي أن  ) اآلخر

؛ هذا بعيد من الصواب؛ إذا نقول:  هذا مذهب سلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم إىل يوم القيمة

آيات الصفات من املتشابه يف احلقيقة والكيفية اليت عليها ألن اإلنسان بشر ال ميكن يدرك هذه 

لصفات العظيمة؛ لكن يف املعىن حمكمة معلومة ال ختفى على أحد؛ كلنا يعرف ما معىن العلم، كلنا ا

يعرف ما معىن االستواء، كلنا يعرف ما معىن الوجه، ما معىن اليد؛ وهلذا قال اإلمام مالك رمحه اهللا قوله 

، واإليمان به  ل، والكيف غير معقو  االستواء غير مجهول" املشهور الذي روي عن شيخه قال: 

أيه لكن إذا قلت: أفهمتم وقال بعضكم نعم وسكت الباقون معناه  ."  واجب، والسؤال عنه بدعة

أم كلهم فامهني؛ الواجب على من ال يفهم؛ ال، إذا قلت : أنا فهمت معناه انقطعت كالم ال ؛ فإّذا 

 أو ال؟ لكن حقيقة عني اهللا قلت فهمت وأنت ما فهمت الزم تبني؛ أقول مثال: حنن نعلم معىن العني



متعددة ومن عروق ة مكونة من طبقات  ؛ مع أن عيننا معروف وكيفيته معلوم وال غري معلوم؟ غري معلوم

ومن كذا ومن كذا ومن كذا معروفة؛ لكن عني اهللا ال ميكن أن تقول ا هكذا، جمهولة لك؛ إذا هي 

وجل  ؛ يد اهللا عز حيصل ا النظر والرؤية أمر معلومحقيقتها غري معلومة ولكن معىن العني وهي اليت 

؛ هي معروف اليد معروفة واألصابع معروفة، والقبض باليد معروف،  هي معلومة أو ال؟ معلومة حقيقة

؛ ومن  واألخذ باليد معروف أو ال؟ ولكن حقيقة هذه اليد وكيف هي ما تعرف ما نستطيع نتكلم فيها

ن ادعى العلم ذا فهو كافر؛ هذا معىن احلقائق؛ فاحلقائق شيء واملعاين ادعى العلم فيها فهو كافر، م

شيء آخر؛   بأننا لو نقول إننا ال نعلم معاين آيات الصفات أنه سيفوتنا ثالثون يف املائة من معاين 

يقول:  القرآن أو أكثر؛ ألن ما جتد آية إال وفيها اسم من أمساء اهللا أو صفة من صفاته نعم؟ طيب . 

؟ الثابتون الذين وصلوا إىل  )) من الراسخون يف العلم وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون في العلم ((

، أما  باحملكم وباملتشابه )) يقولون آمنا به (( . عمق العلم؛ ألن الرسوخ يف العلم الثبوت واالستقرار

أما املتشابه فإميام به هو التسليم؛ وهلذا احملكم فظاهر أم يؤمنون به ألم عرفوا معناه واطمئنوا إليه؛ و 

. طيب هنا قسم اهللا  وال ميكن أبدا أن يكون فيه تعارض أو تناقض))  كل من عند ربنا ((قال فيه: 

نزل أحسن الحديث كتابا  ((القرآن إىل قسمني ولكنه يف موضع آخر جعله قسما واحدا؛ فقال اهللا: 

لمر تلك آيات آ : ((وقال يف آية أخرى ))...  يخشون ربهمر منه جلود الذين متشابها مثاني تقشع

ومل يرتك تشابه؛ نقول: هذا أيضا  )) كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ((وقال:  )) الكتاب الحكيم

؟ ألنه كيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها تعارض؛ فنقول: الراسخون  من املتشاات، أليس كذلك

لون: املتشابه الذي وصف به القرآن غري مقرون باحملكم يراد به يف العلم يعلمون أن ال تعارض؛ فيقو 

؛ نعم يف الكمال واجلود واهلداية فهو متشابه؛ كل آياته متشاة كلها كاملة  الكمال واجلود واهلداية

بالغة كلها كاملة يف اخلرب، كاملة يف األمر والنهي، فهو متشابه من حيث الكمال واجلودة واألحكام 

وال  وغري ذلك؛ حمكم إذا ذكرت حمكم بدون ذكر املتشابه أنه متقن، متقن ليس فيه تناقضواألخبار 

يف احلكم؛ فإذا ذكر األحكام والتشابه محل األحكام على معىن والتشابه   تعارض، وال  يف اخلرب، وال

حكام على معىن آخر؛ حيمل األحكام على أيش؟ على الوضوح إذا ذكر األحكام والتشابه؛ إذا ذكر األ

وذكر التشابه صار كل واحد منهما قسيم لآلخر؛ فإذا كان تشابه ويش قسيمه؟ الواضح، نعم الواضح 

قسيمتها ضدها؛  )) وأخر متشابهات ((أي بينات واضحات؛  )) منه آيات محكمات (( البني . فـ

 يذكر ((نافية؛ ما  )) وما يذكر إال أولوا األلباب ((وجل:  يقول اهللا عز واضح اآلن ؟ نعم، طيب . 



أي: ال يتعظ  )) وما يذكر ((أصلها: يتذكر لكن قلبت التاء ذاال وأدغمت يف الذال األخرى صارت  ))

؛ ألن األلباب مجع لب، واللب هو العقل؛  وينتفع بالقرآن إال أولوا األلباب؛ أي: إال أصحاب العقول

يشمل؛ لكن األهم عقل التصرف؛ عقل واملراد بالعقل هنا عقل اإلدراك أو عقل التصرف أو األمران؟ 

إدراك الذي ضده اجلنون؛ وعقل التصرف الذي ضده السفه؛ فالذي يتذكر بالقرآن هو اإلنسان الذي 

أعطاه اهللا عقال يدرك به األشياء، وأعطاه اهللا تعاىل رشدا حيسن به التصرف هذا هو الذي يتذكر؛ وأما 

العقل املضاد للجنون ومل يعطه عقال حيسن به التصرف  من أعطاه اهللا تعاىل عقال يدرك به أشياء وهو

يف هذه  . وهو العقل املضاد للسفه فهذا ال ينتفع بالقرآن؛ ال ينتفع إال العاقل عقل إدراك وعقل تصرف

هو الذي أنزل عليك  ((اآلية الكرمية فوائد جليلة كثرية أوال: أن هذا القرآن كالم اهللا؛ لقوله تعاىل: 

 أنزل من السماء ماء )) (( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ((ن قال قائل: يرد عليك فإ . )) الكتاب

فهل تقول إن احلديد كالم اهللا، وإن املاء كال اهللا؟ ال، ال؟ كلكم تقولون ال؟ طيب ملاذا جعلتم أن  ))

أن القرآن كالم اهللا؟ نقول: ألن الكالم صفة ال تقوم بذاته، ال تقوم إال مبتكلم، خبالف املاء  هذا يدل

 وخبالف احلديد فإنه عني قائمة بنفسه فتكون املخلوقة وأما القرآن فليس مبخلوق؛ ألنه صفة اخلالق عز

ومن   مبخلوقة. وجل؛ واملخلوق شيء بائن عن اخلالق، منفصل عنه؛ لكن الكالم صفة هي فعله فليس

فوائد اآلية الكرمية: إثبات علو اهللا عزوجل؛ واإلنزال ال يكون إال من األعلى إىل األسفل؛ فإذا كان 

القرآن كالمه ونزل إذا اهللا فوق وهو كذلك؛ ومذهب أهل السنة واجلماعة بل مذهب الرسل كلهم أن 

ابن لي سرحا لعلي أبلغ األسباب قال يا هامان  ((اهللا تعاىل فوق كل شيء؛ أمل تروا إىل فرعون 

والعلو هللا  وهذا يدل على أن موسى قال له إن اهللا فوق . ))  أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى

وجل ثابت بالقرآن، والسنة، واإلمجاع، والعقل، والفطرة؛ مخسة أنواع من األدلة: الكتاب، السنة،  عز

ه أكثر من أن حتصى وهي أدلة متنوعة تارة بذرك العلو، واإلمجاع، والعقل، والفطرة؛ أما الكتاب فأدلت

وتارة بالفوقية، وتارة بنزول األشياء منه، وتارة بصعود األشياء إليه، وتارة بذكر يف السماء؛ والسنة كذلك 

متواترة بذكر علو اهللا ومتنوعة: فتارة بقول الرسول عليه الصالة والسالم، وتارة بفعله، وتارة بإقراره؛ أما 

له: فكان يقول يف كل صالة: سبحان ريب األعلى؛ وأما فعله: فقد أشار إىل السماء غري مرة، يشري قو 

إىل السماء يف الدعاء يرفع يديه إىل السماء، وأشار إىل السماء حني أشهد ربه على أمته أم أقروا 

هد الرسول صلى اهللا إلبالغه الرسالة، مىت؟ يف حجة الوداع يف يوم عرفة يف أكرب جممع للمسلمني يف ع

وأما  ) فسأل الجارية أين اهللا؟ قالت: في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة( عليه وسلم؛ وأما إقراره: 



اإلمجاع فقد أمجع السلف من الصحابة والتابعني وأئمة اهلدى بعدهم على أن اهللا تعاىل فوق كل شيء، 

ال أنه قال: إن اهللا ال يوصف بأنه فوق العامل وال ومل ينقل عن واحد منهم أنه قال إن اهللا يف كل مكان و 

حتته وال خارج العامل وال داخله وال متصل وال منفصل أبدا ما أحد قال هذا؛ وأما العقل فإنا لو سألنا 

أي إنسان ما تقول يف العلو أهو صفة كمال أو نقص؟ لقال: صفة كمال؛ والعقل يقول: كل صفة  

ت العلو هللا بداللة العقل من هذه الناحية أو ال؟ طيب؛ أما الفطرة وجل فيثب كمال فهي ثابت هللا عز

فحدث وال حرج؛ اإلنسان الذي مل يتعلم وال يدري عن كالم العلماء يف هذا إذا سأل اهللا أين يرفع 

يديه؟ إىل السماء؛ ما رأينا أحدا ملا أراد أن يدعوا وضع يديه على األرض أبدا وال روح ميني وال يسار، 

إىل السماء؛ وهلذا استدل أبو على اهلمداين على أيب املعايل اجلويين ذا الدليل ال   حىت إن  يرفعها

اجلويين مل يتمالك إال أن صرخ وضرب على رأسه وقال: حريين؛ ألن أبو املعايل اجلويين رمحه اهللا كان 

و األول الذي ؟ صحيح هذا؟ كان اهللا وال شيء صح؟ ه حيدث الناس ويقول: كان اهللا وال شيء صح

ليس قبله شيء؛ وهو اآلن على ما كان عليه؛ شف كلمة هذه مومهة؛ ماذا يريد وهو اآلن على ما كان 

عليه؟ يعين غري مستوي على العرش؛ ألن العرش مل يكن، وقد كان اهللا وال شيء وهو اآلن على ما كان 

يا أستاذ دعنا من ذكر العرش ألن  عليه؛ إذا فلم يستوي على العرش؛ فقال له أبو على اهلمداين قال له:

استواء على العرش غري عقلي ال عقلي وال فطري؛ دليله مشلي؛ ألنه لو ال أن اهللا أخربنا بأنه استوى على 

العرش ما علمنا ذلك وال علمنا العرش كل ما نعلم؛ أخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف نفوسنا ما 

ه ضرورة بطلب العلو، كل واحد يسأل اهللا يقول: يا اهللا وين روح قال عارف قط يا اهللا إال وجد من قلب

قلبه؟ فصرخ ضرب على رأسه قال: حريين؛ ألين ال أجد جوابا عن هذه الفطرة؛ فعلو اهللا ـ احلمد هللا ـ قد 

دل عليه الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والعقل، والفطرة؛ ولو ال قول من ا   الشياطني ما كان حيلم 

يفكر يف أن اهللا تعاىل يف كل شيء، يف كل مكان أبدا، وال خيطر على باله، وال يفكر أننا  اإلنسان أو

نسلب اهللا عنه كل صفة؛ فنقول: ال فوق العامل وال حتته، وال ميني العامل وال مشال العامل، وال داخل العامل 

ـ أعوذ باهللا ـ والغريب أن وال خارج العامل، وال متصل بالعامل وال منفصل عن عامل وين يروح؟ هذا عدم 

هؤالء يرون أم نزهوا اهللا، وهم لو قيل هلم: صيفوا لنا العدم ما وجد أحسن من هذا الوصف ـ نسأل 

اهللا أن ال يزيغ قلوبنا ـ إذا العلو علو اهللا عزوجل ثابت خبمسة أدلة أنواع ما هي أفراد أفرادها ال حتصى 

  اع، والعقل، والفطرة. لكن أنواعه مخسة: الكتاب، والسنة، واإلمج

  شيخ ما هي املتشابه أوائل السور؟  السائل :



ما تقولون يف هذا يقول: ما هي متشابه يف أوائل السور؟ كل أوائل السور من املتشاة والسور  ا���� :

اليت هي حبروف اهلجائية نقول هذا غري صحيح؛ ألننا نعلم أن هذه احلروف ليس هلا معىن يف ذاا، 

ن عربي نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسا ((علمنا هذا من القرآن قال: 

قال العلماء:  واللسان العريب املبني ال جيعل هلذه احلروف معىن؛ إذا فال معىن هلا فهي واضحة.  )) مبين

معىن التأويل أي التفسري على غري مراد اهللا؛ يعين يريد ما نفسره على غري مراد اهللا سواء افتنت به الناس 

أي هو املعلوم البد  . يضا يتشككون يف هذاأو مل يفتنت؛ فيؤدي إىل الشكوك يف أنفسهم هم أنفسهم أ

أن يفهم، هو ال ميكن يفسر إال على هذا املعىن يعين قصدي تأوله الذي ال يعلمه إال اهللا؛ هم يقولون 

فيما ال يعلمه إال اهللا: ال نقول فيه شيء ميسكون عنه؛ وإال نعم لو فسروه بغري ما أراد اهللا كال؛ إمنا هم 

أن يقول للناس تفضل شف القرآن متناقض؛ أو يأتون بآيات غري واضحة املعىن مث يتبعون املتشابه ألجل 

هي الفاعل مثل :ال إله إال اهللا ؛ هذا  )) اهللا ((؛ ألن  هذا استثناء مفرغ يفسروا مبا يريدون هم . 

أنت كأنك وجل؛ االستثناء املفرغ يكون املقصود به احلصر؛  استثناء مفرغ يعين ال أحد يعلم إال اهللا عز

فاهللا تعاىل يف السماء   )) من في السموات ((حىت لو قلنا  )) من في السموات ((يعين أشكل عليك 

كما عن نفسه فيكون اهللا تعاىل فوق كل شيء، هو مفرغ ما هو استثناء متصل؛ يعين ليس استثناء 

ال ما ))  السموات واألرضقل ال يعلم من في  )) (( ال يعلم الغيب إال اهللا ((مستثىن منه متصل؛ 

هو استثناء مفرغ أنا  قلت مفرغ خطأ هذا استثناء صحيح، استثناء من كالم تام منفي؛ يعين يف كل 

معىن ال يعلم من يف السموات ومن يف األرض الغيب إال اهللا هذه بدل من من؛ والبدل كما قال 

د للحكم صار معىن اآلية: ال يعلم إال اهللا النحويون هو التابع املقصود باحلكم؛ فإذا كان هو تابع املقصو 

الغيب. من من لكن ملا كان بدال حيث رفع اآلن صار بدال ملا كان بدال صار هو املقصود باحلكم 

  فكأنه ال يعلم الغيب إال اهللا هذا يكون حتليل هذا نعم . 

  ؟  لمفهل يساوي علم اهللا بعلم أهل الع )) العلم الراسخون(( و قال تعاىل:  السائل :

ال ال، ال يساوي لكنهم يعلمون من التفسري ما البد هلم منه؛ وإال قبله يعلمون تفسري كل شي  ا���� :

حىت العلماء اآلن جتد بعضهم يستخرج من اآلية آيتني، وبعضهم ثالثة، وبعضهم أكثر؛ لكن الشيء 

  ما يعلموا. الذي البد منه من هذا املتشابه يعلمون؛ الشيء الذي البد منه البد يعلمون؛ لكن احلقائق 



لإليضاح ما فيه مانع؛ إذا كنا ال نعرف، إذا كنا نريد أن نبني   معناها العلو ونشري إىل واحد نقول مثل 

  شيء فوق شيء، مثل استواء اإلنسان على البعري مبعىن باملعىن فقط ال بالكيفية ما فيه شيء. . 

 



أنزل من  ((وقال:  )) أنزلنا الحديد ((وأن الكالم كالم اهللا وأوردنا على ذلك إشكاال وهو: أن اهللا قال: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا القرآن ينقسم إىل حمكم  . وأجبنا عن ذلك أليس كذلك؟ طيب )) السماء ماء

وذكرنا أنه يشكل على هذا التقسيم أن اهللا ذكر  )) منه آيات محكمات وأخر متشابهات ((ومتشابه؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية  . يف آية أخرى أن القرآن كله متشابه؛ ويف آية ثانية أنه كله حمكم؛ وذكرنا اجلمع كذا؟ طيب

؛ وهذا أعين الرجوع  يعين مرجعه )) هن أم الكتاب ((الكرمية: وجوب الرجوع إىل احملكم إزاء املتشابه؛ لقوله: 

كم عند وجود املتشابه ال خيتص بالقرآن بل حىت يف السنة، إذا وجد أحاديث متشاة وأحاديث واضح إىل احمل

حمكمة فالواجب رد املتشابه إىل احملكم ليكون اجلميع حمكما؛ سواء كان التشابه يف مدلوالت األلفاظ أو كان 

يه اشتباه بالنسبة إىل ثبوته؛ أو كان االشتباه التشابه يف ثبوت اخلرب؛ وهذا األخري خيتص بالسنة؛ ألن القرآن ليس ف

بأقوال أهل العلم، مبعىن أن العلماء يكون أكثرهم على القول وهو مشتبه عليك بالنسبة لألدلة فإن الغالب أن 

ومن فوائد اآلية  . احلق يكون مع من هو أوثق وأقرب إىل الكتاب والسنة إما بالعلم أو باألمانة أو بالكثرة

كمة اهللا عزوجل يف جعل القرآن ينقسم إىل قسمني؛ وجه احلكمة: أن ذا حيصل االبتالء واالمتحان؛ الكرمية: ح

فاملؤمن ال يضل ذا االنقسام؛ والذي يف قلبه زيغ يضل؛ وهذا كما ميتحن اهللا العباد باألوامر والنواهي ميتحنهم 

غري املؤمن؛ لو كان القرآن كله حمكما مل حيصل أيضا باألدلة فيجعل هذا حمكما وهذا متشاا ليتبني املؤمن من 

االبتالء، ولو كان كله متشاا مل حيصل البيان واهللا سبحانه وتعاىل جعل القرآن بيانا؛ وجعله حمكما متشاا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من عالمة الزيغ أن يتبع اإلنسان متشاا  . لالختبار واالمتحان؛ أفهمتم اآلن؟ طيب

القرآن سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بنيه وبني نفسه وصار يورد على نفسه آيات متشاات؛ أو كان ذلك من 

بالنسبة لعرض القرآن على غريه؛ فيقول للناس مثال: ما تقولون يف كذا وكذا؟ ويأيت باآليات املتشاات بدون أن 

امة آيات متشاة دون أن تبني حل إشكاهلا؛ ألنك إذا حيلها؛ وهلذا من اخلطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للع

فعلت هذا أوقعتهم يف احلرية والشك وصرت كمن ألقى اإلنسان يف حبر ال يستطيع اخلالص منه ومل ختلصه؛ وهذا 

يقع من بعض املتحذلقني من طلبة العلم أنه يورد اآليات املتشاات مث يقف، يقف وال يبني للناس وجه هذا 

من فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين يتبعون املتشابه تارة يبتغون  . يوقع الناس يف احلرية وهو ال يشعرالتشابه ف

وتارة يريدون بذلك  )) ابتغاء الفتنة ((الفتنة وسد الناس عن دينهم ونزع الثقة من قلوم بالنسبة للقرآن؛ لقوله: 

أي بعرض هذا املتشابه أن حيرفوهم إىل املعىن الذي يريدون؛ وذلك ألم لو أرادوا أن حيرفوا احملكم ما قبلوا أليس 

هكذا؟ ولكن يأتون باملتشابه ليتمكنوا من حتريفه، من حتريفه على ما يريدون؛ ألنه إذا كان متشاا فإن املخاطب 

تبه عليه األمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف؛ وذا يزول اإلشكال الذي قد يعرض الذي خياطبونه يكون قد اش



ألن ابتغاء التأويل على وجه املراد أمر مطلوب وليس من شأن ذوي الزيغ بل  )) وابتغاء تأويله ((اإلنسان بقوله: 

على ما يريدون ألنه ليس هو من شأن ذوي اإلميان؛ لكن ذوي الزيغ يأتون ذه املتشابه من أجل أن حيرفوه 

أن   :وهنا سؤال وهو . حمكما واضحا حىت يعارضهم الناس؛ لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف

قالوا: إن آيات الصفات من املتشابه؛ وقالوا: إن املتشابه ال يعلم تأويله إال اهللا؛ فصارت  كثريا من املتكلمني

ناها؛ وهلذا قالوا: إن قول احلق يف آيات الصفات هو التفويض؛ انتبهوا النتيجة أن آيات الصفات ال يعرف مع

للمعىن؛ فقوهلم: إن احلق هو التفويض وأن ال تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين األمرين: أوال: أن آيات الصفات 

 آيات الصفات ألا ؛ فتكون النتيجة أن ال خنوض يف معاينمن املتشابه؛ وثاين: أن املتشابه ال يعلم تأويله إال اهللا

انتبه؛ ولكن نقول: إن  من املتشابه وال يعلم تأويله إال اهللا، وما ال ميكن الوصول إىل علمه ال جيوز اخلوض فيه

هذا القول قول باطل؛ أوال نقول: ماذا تعنون باملتشابه؟ أو ماذا تعنون بالتشابه يف آيات الصفات؟ إن قالوا: نريد 

ريدونه؛ قلنا: هذا خطأ؛ ملاذا؟ ألن معاين آيات الصفات واضحة معلومة وال فيها اشتباه، اشتباه املعىن وهو الذي ي

ليس فيها اشتباه إطالقا؛ كما قال اإلمام مالك رمحه اهللا: االستواء غري جمهول، ما هو جمهول ألحد بل هو 

بالتشابه اشتباه احلقيقة  معلوم، معلوم لكل أحد؛ استوى على العرش يعين عال عليه ما فيه إشكال؛ وإن أرادوا

والكيفية فهم صادقون ولكنهم ال يريدون هذا؛ ألم لو قالوا: حنن نعلم معىن وجنهل احلقيقة والكيفية قلنا هذا 

مذهب صحيح؛ لكن يقولون حنن جنهل املعىن والكيفية واحلقيقة وهلذا مسوا أهل التفويض وأهل التجهيل؛ ألم 

يثها غري معلومة ألحد، وأن قراءتنا مبنزلة القراءة األعجمي للخطاب العريب، أو يقولون: كل آيات الصفات وأحاد

مبنزلة القراءة العريب للخطاب العجمي، أو مبنزلة القراءة احلروف اهلجائية: ألف، باء، ثاء، إىل آخرها؛ هذا نظرهم 

والصالة وما أشبهها؟  بالنسبة أليش؟ آليات الصفات وهو نظر بالشك خاطئ؛ كيف نعلم معىن آيات الوضوء،

إما ال يعد شيئا بالنسبة لصفات اهللا وجنهل معاين آيات الصفات وهي أوىل بالعلم من غريه وال متكن العبادة حقا 

 :إال مبعرفة صفات اهللا عزوجل؛ فنقول: أنتم لو أردمت أا ال تعرف احلقيقة اليت عليها؛ قلنا: صدقتم؛ أما أن تقولوا

جمهولة فهذا خطأ؛ فصار اآلن إذا قال قائل: هل آيات الصفات من املتشابه؟ نقول: ال  ، وأاال يعرف معناها

يصح القول باإلطالق ال نفيا وال إثباتا؛ مع أنه مير بكم يف كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن ميثلوا باملتشابه قالوا: 

ا التشابه املعنوي فهذا خطأ بل هي مثل آيات الصفات؛ وهذا خطأ، هذا خطأ؛ ألنه البد من التفصيل؛ إذا أرادو 

من اآليات الواضحة احملكمة؛ وإن أرادوا اشتباه احلقيقة بأننا ال نعلم كيفية هذه الصفات وال حنيط ا فهذا حق؛ 

ويش معىن الرسوخ  . ومن فوائد اآلية  الكرمية: فضيلة الرسوخ يف العلم؛ لكنهم ال يريدون هذا إمنا يريدون  األول

.           )) والراسخون في العلم يقولون آمنا به ((لثبات فيه والتعمق فيه حىت نصل إىل جذوره؛ لقوله: يف العلم؟ ا



ضد الرسوخ يف العلم السطحية يف العلم؛ وما أكثر السطحية اليوم فينا ؛ أكثر الناس اليوم علومهم سطحية؛ 

عندهم حصيلة، قال فالن وقال فالن وقال فالن ؛ ألن ما وهلذا جتدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول

للسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية، ال يستطيع اإلنسان أن يعرب ألنه ما عنده علم فيجعل نفسه يف حل من 

الكالم ويأيت وقال فالن يف  لك وجه كامل أو أكثر من ذلك؛ وإذا رجعت إىل أهل العلم، أهل العلم حقا 

من صدورهم بدون نقل؛ وهلذا جتد أحيانا عبارام ما ختالف عبارات العلماء  وجدت أم يتكلمون بالعلم

اآلخرين؛ ومن أجلى ما يكون وأوضح كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم جتد أم يتكلمون عن علم 

كأنه كأن العلم   الراسخ وأمثاهلم كثري لكن القصد إن هذا من أوضح ما مر يب؛ إن الرسوخ يف العلم جيعل اإلنسان

من فوائد اآلية  . ينبع من قلب؛ أما السطحي هذا الذي يكون ظال على الرأس فقط فهذا فائدة متعلمه قريبة

الكرمية أيضا: أنه ينبغي لإلنسان أن حيرص على أن يكون راسخا يف العلم ال جامعا كثريا منه؛ ألن العربة الرسوخ 

خ يف العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض يف العلم؛ فإن اإلنسان إذا كان عنده رسو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  . ويقيس ما مل ينص عليه على ما نص عليه ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة

 ربنايقولون آمنا به كل من عند  ((الراسخني يف العلم يعلمون أن الذي من عند اهللا ال يكون يف تناقض؛ لقوله: 

من فوائد اآلية الكرمية: أن مقتضى الربوبية أن اهللا تعاىل ينزل على عباده كتابا ال يكون فيه اختالف ليوقعهم  . ))

فلن يكون فيه  وما كان من عند الرب املعتين بعباده بربوبيته ((كل من عند ربنا))يف الشك واالشتباه؛ لقوله: 

مية: أنه ال يتذكر ذا القرآن وال بغريه إال أصحاب العقول؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكر  . شيء يتناقض وخيتلف

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما ازداد اإلنسان عقال ازداد تذكرا بكالم اهللا  . )) وما يذكر إال أولوا األلباب ((

بأويل األلباب فإنه عزوجل؛ وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص عقله؛ ألنه إذا كان اهللا حصر التذكر 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العقول غري الذكاء؛ أي أن العقل غري  . يقتضي انتفاع هذا التذكر من ليس عنده لب

الذكاء؛ ألننا جند كثريا من الناس أذكياء ولكن ال يتذكرون بالقرآن؛ إذا هؤالء ال نسميهم عقالء؛ لكن الذي 

التصرف؟ التصرف، عقل التصرف والرشد؛ أما عقل اإلدراك فهم يدركون؛  انتفى عنهم عقل هو عقل اإلدراك أو

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من القرآن ما ال يعلم تأويله إال اهللا على قراءة الوقف  . وهلذا تقوم عليهم احلجة

؟ قلنا الفائدة امتحان العباد  فإن قال قائل: ما الفائدة يف تنزيل شيء ال يعلم تأويله . )) وما يعلم تأويله إال اهللا

بتأدم مع اهللا عزوجل؛ هل حياولون أن يصلوا إىل شيء ال تدرك عقوهلم أو يقفون على حدود ما تدركه عقوهلم؛ 

ألن من الناس من يذهب ويتجرأ على حماولة إدراك ما ال يصل إليه العقل؛ ومن الناس من يتأدب فيتواصل إىل ما 

على  ((وما يعلم تأويله إال اهللا))فوائد اآلية  الكرمية: سعة علم اهللا عزوجل؛ لقوله: ومن  . ال يبلغه العقل وقف



ومن فوائدها أيضا: أن كالم اهللا عزوجل خيتلف: منه حمكم، ومنه متشابه، ومنه أمر، ومنه ي، ومنه  . قراءة وقف

م اهللا نوع واحد، وأن اختالف الصيغ خرب، ومنه استخبار، إىل أنواع ال حيصيها إال اهللا؛ خالفا ملن قال: إن كال

القائم بالنفس أو السور ال يدل على تنوعه واختالفه مثل األشاعرة؛ ألن األشاعرة يرون أن كالم اهللا هو املعىن 

وأنه شيء واحد إن عرب عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عرب عنه بالعربية صار توراة، وإن عرب عنه بالسريانية صار 

وهكذا، أو إن عرب عنه بصيغة النهي صار يا، وإن عرب عنه بصيغة األمر  ى بصيغة النهي صار ياإجنيال، وإن أت

 أوجل وهو مبتد مث قال اهللا عز . معصار أمرا وإال فهو شيء واحد؛ والشك أن هذا قول يبطله العقل والس

يقولون  ((الظاهر أن هذا من مجلة قول الراسخني يف العلم ))  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ((درسنا اآلن: 

والدعاء يصدر غالبا بالرب  )) ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ((ويقولون أيضا:  )) آمنا به كل من عند ربنا

؛ وهلذا ألن الدعاء يتطلب اإلجابة؛ واإلجابة من األفعال واألفعال عالقتها بالربوبية أكثر من عالقتها باأللوهية

هذه منصوبة بياء النداء احملذوفة؛ وأصل الكالم: يا ربنا  )) ربنا ((غالب األدعية يأيت مصدرا بالرب، ربنا؛ وقوله: 

هذه مجلة  )) ال تزغ )) (( ربنا ال تزغ قلوبنا (( . وجل ولكن حذف الياء ختفيفا وتيمنا بالبداءة باسم اهللا عز

هي ال ميكن أن يرد من املخلوق للخالق؛ إذ أن النهي طلب الكف على دعائية وإن كانت بصيغة النهي ألن الن

وجه االستعالء وال ميكن أن يطلب املخلوق من ربه أن يكف على وجه االستعالء أبدا؛ ومر علينا فيما سبق أنه 

ي من  ؛ فلهذا نقول: ال دعائية وال نقول: ال ناهية؛ ألنه الإذا وجه الطلب من األدىن إىل األعلى مسي دعاء

تزغ مبعىن متل؛ ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء؛ وتزغ متل؛ ))  ال تزغ قلوبنا ((املخلوق للخالق؛ 

أي ال تزغها عن اهلداية بل إهدها  )) ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا : ((متلها عن أي شيء؟ يبني ذلك ما بعده

سلط الفعل على القلب؛ ألن القلب عليه مدار  )) قلوبناال تزغ  ((وقوله:  . هداية داللة، وهداية التوفيق

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا  (العمل؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم: 

فإنها  ((والقلب هو هذا اجلزء املستقر يف الصدر؛ لقول اهللا تعاىل:  ) فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

أفلم  ((وذه القلوب يكون العقل؛ لقوله تعاىل: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ))  ال تعمى األبصار

 . وبناء على هذه األدلة يتبني أن العقل يف القلب وليس يف الدماغ )) يسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها

عليه القرآن أنه يف القلب؛  والعلماء اختلفوا قدميا وحديثا هل العقل يف الدماغ أو العقل يف القلب؛ والذي دل

؛ لكن عقل القلب هو عقل التصرف  ؛ فالعقل بالقلب وجل أعلم مبا خلق والقرآن كالم اخلالق واخلالق عز

والتدبري ليس عقل اإلدراك والتصور؛ فإن عقل اإلدراك والتصور يكون يف املخ؛ فاملخ يتصور ويعقل وهو مبنزلة 

القلب مث يرفعه إىل القلب مث يصدر القلب األوامر؛ والذي يبلغ األوامر إىل  سكرتري للقلب يشرح ما يريد رفعه إىل



فصارت املسألة سلسلة يتصور  الرعية من؟ الدماغ هو الذي يبلغ األوامر وهلذا تنشط العضالت بنشاط الدماغ

عقل القلب؛  الذي يتصور ويدرك وفيه عقل إدراك هو الدماغ؛ وأما عقل التصرف والتدبري والرشاد والفساد فهو

فالدماغ يتصور ويدرك األشياء وينظر فيها مث يرفعها مكتوبة ليوقع عليها القلب؛ ترد على القلب والقلب يأمر 

وينهى لكن القلب ال يباشر هو بنفسه أعلى من أن يباشر خماطبة هؤالء اجلنود؛ يرسل القضية إىل من؟ إىل 

لك يأمركم بكذا وكذا فتمتثل األوامر؛ وهلذا قال النيب عليه الدماغ مرة ثانية؛ الدماغ يوجه األوامر ويقول: امل

 أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله (الصالة والسالم: 

) وحينئذ يزول اإلشكال وجتتمع األدلة احلسية والشرعية؛ فالعقل اإلدراكي أين حمله؟ والعقل التصرف اإلرشادي 

فإذا استقامت القلوب  )) ربنا ال تزغ قلوبنا ((وجل:  يقول اهللا عز . اإلرشاد والفساد هو القلب نعمالذي به 

هذه اجلملة ال يراد ا االفتخار وإمنا ))  بعد إذ هديتنا ((وقوله:  . ومل متل استقامت اجلوارح عقيدة وقوال وعمال

أم يقولون: ربنا إنك مننت علينا باهلداية أوال فنسألك أن يراد ا التوسل بالنعم السابقة إىل النعمة الالحقة؛ فك

متن علينا بثبوت هذه اهلداية فال تزغنا؛ فيكون يف هذا الدعاء ثناء على اهللا عزوجل مباذا؟ باهلداية السابقة؛ هم لو 

لسابقة إىل نعمه ليتوسلوا بنعمه اهللا ا )) بعد إذ هديتنا ((كفى؛ لكن قالوا: ))  ربنا ال تزغ قلوبنا ((قالوا: 

هداية  )) بعد إذ هديتنا (( . واإلنعاموجل أهل للفضل  الالحقة وليثنوا على اهللا عزوجل بنعمه السابقة وأنه عز

الداللة وإال توفيق؟ أو االثنني؟ نعم االثنني؛ فاملؤمنون هداهم اهللا هداية التوفيق، وهداية الداللة؛ هداية الداللة أن 

؛ فمن الناس من حيرم اهلدايتني؛ ومن الناس من حيرم اهلداية  بني هلم احلق؛ وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك احلق

اهلداية الثالثة ال اهلداية الثانية فقط؛ يعين ال أظن أن أحدا يعطى اهلداية األوىل  الثانية؛ وال أظن أن أحدا حيرم

واهلداية الثالثة؛ ألنه ال ميكن أن يتوفق إال بعد، إال بعد العلم؛ من الناس من حيرم هدايتني فال يكون عنده هداية 

؛ ومن الناس من حيرم هداية  مل يعملوا بهالداللة وال هداية التوفيق مثل: مثل النصارى، ضالون مل يعرفوا احلق و 

التوفيق مثل اليهود، فاليهود علموا لكن مل يعملوا؛ ومن الناس من يرزق هدايتني كاملؤمنني الذين أنعم اهللا عليهم؛ 

هداية الداللة وهداية أيش؟ التوفيق؛ فهم هدوا إىل احلق للداللة عليه وهدوا إىل احلق بالتوفيق؛  )) هديتنا ((فهنا 

وأما ثمود فهدينهم فاستحبوا  ((؟ نعم  ؟ نعم عادل هل تستطيعون أن تأتوا بدليل على هداية الداللة فقط

 إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء ((؟  كذا؟ طيب؛ هداية التوفيق  )) العمى على الهدى

الشك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعين ال توفقه للهداية ولكن اهللا يهدي من يشاء؛ أما هداية الداللة ف ))

هب مبعىن  )) وهبنا من لدنك رحمة (( . )) وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ((قد هدى الناس ودهلم 

؛ واهللا  أعطى؛ واهلبة هي العطاء بال عوض وكماهلا بال منة؛ اإلعطاء بال عوض هبة وكماهلا أن ال يصحبها منة



واألمر هنا بل اهللا يمن عليكم أن هداكم لإليمان ))  ((سبحانه وتعاىل له املنة علينا كما قال اهللا تعاىل : 

أي من عندك؛  )) من لدنك ((أي أعطنا ))  وهب لنا ((الصيغة هنا أليش؟ لألمر أو للدعاء؟ للدعاء نعم؛ 

ذا من وجه؛ وألا إذا كانت من عند اهللا وهو وأضافوا هذه اهلبة إىل اهللا لئال يكون ألحد عليهم منة سواه؛ ه

هب لنا من  ((أكرم األكرمني صارت هبة عظيمة؛ ألن العطاء على قدر من؟ على قدر املعطي؛ وهلذا قالوا: 

أي هبة ال مين ا علينا أحد سواك، وهبة عظيمة ألا تأيت من عندك؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة  )) لدنك

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا  (حني سأله أن يعلمه دعاء يدعوا به يف صالته قال قل: والسالم أليب بكر 

رمحة  )) وهبنا من لدنك رحمة ((قال:  وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني )

ألا من آثار رمحته   الرمحة سبق لنا أيضا مرارا وتكرارا أن الرمحة صفة من صفات اهللا عزوجل؛ تطلق على نعمه؛

أنت  (وقال اهللا للجنة:  )) وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ((كما قال اهللا تعاىل: 

((وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا هم فيها  ومنه قول اهللا تعاىل: ) رحمتي أرحم بك من أشاء

الثانية  ؟ ((هب لنا من لدنك رحمة))وعني يف هذه اآلية: فتطلق الرمحة على هذا وهذا؛ من أي الن خالدون))

والرمحة حيصل ا املطلوب وينجوا ا  )) هب لنا من لدنك رحمة ((اليت هي النعم وهي من آثار رمحته؛ 

 (( . اإلنسان من املرهوب؛ فإن مجعت مع املغفرة صارت بالرمحة حصول املطلوب وباملغفرة النجاة من املرهوب

اجلملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل؛ يعين أننا إمنا طلبنا منك اهلبة هبة رمحة ألنك أنت  )) الوهابإنك أنت 

وهي مكونة من إن وامسها وخربها؛ وامسها الكاف وخربها الوهاب؛ والضمري أنت يسمى ضمري فصل؛  الوهاب؛

صفة يعين اعداد عن األول؛ والتوكيد؛ وضمري الفصل له ثالث فوائد من يعرفها؟ التوكيد؛ الفصل بني اخلرب وال

فهد؟ واحلصر طيب هذه ثالثة أشياء؛ يعين له ثالث فوائد: أوال: الفصل بني الصفة واخلرب؛ والثاين: التوكيد؛ 

؛ فإن كلمة الفاضل حيتمل أن تكون والثالث: احلصر؛ ونضرب مثال هلذه يتبني به األمر؛ إذا قلت: زيد الفاضل

الفاضل حاضر؛ فإذا قلت:زيد هو الفاضل؛ تعني أيش؟  فة واخلرب حمذوف والتقدير: زيدخربا وحيتمل أن تكون ص

 أن تكون خربا؛ كذلك إذا قلت: زيد الفاضل حيتمل أن يكون غريه فاضال أيضا؛ فإذا قلت: زيد هو الفاضل.

الثالث: التوكيد  . )) وإن جندنا لهم الغالبون ((هذا حصر نصه باحلصر يعين ليس غريه فاضال كما قال تعاىل: 

إنك أنت  ((فإنك إذا قلت: زيد الفاضل حكمت له بالفضل؛ لكنك إذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا؛ هنا 

  تنطبق عليه هذا؛ فنقول: أنت ضمري فصل للتوكيد واحلصر وتعني ما أن ما بعده خرب أيش؟ ال صفة.))  الوهاب



الوهاب يعين كثرية اهلبة؛ وال يصح أن تكون للنسبة؟ يصح، يصح أن تكون  )) إنك أنت الوهاب ((وقوله: 

للنسبة ويصح أن تكون للمبالغة؛ وميكن أن نقول إا لألمرين مجيعا؛ فهو الوهاب يعين كثري العطاء؛ وهذه صفة 

الصالة والسالم: الزمة له؛ وهو كذلك كثري من يعطى يعين الذين يعطيهم اهللا كثريون ال حيصون؛ قال النيب عليه 

(يد اهللا مآل صحا الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات واألرض فإنه مل يغظ ما يف مينيه) شف كيف؟ 

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في  (أي نعم مل ينقص؛ وقال اهللا يف احلديث القدسي: 

ا نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته م

وهل ينقص يف البحر شيئا؟ ال؛ فاهللا عزوجل ال حيصي أحد هباته أبدا حىت بالنسبة لك أنت  ) غمس في البحر

يف هذه اآلية عدة فوائد: أوال:  . )) وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ((بنفسك ال حتصيه هبات اهللا لك 

ومن فوائد اآلية الكرمية: مشروعية  الصيغة ألنه دعاء الراسخني يف العلم وأويل األلباب.مشروعية الدعاء ذه 

ومن فوائدها: أن اإلنسان ال ميلك قلبه؛ وهلذا تسأل اهللا أن ال يزيغ  . )) ربنا ((تصدير الدعاء باسم الرب 

كن اسأل اهللا دائما أن يثبتك قلبك؛ فال تغرت بنفسك أنك مؤمن؛ فكم من إنسان مؤمن زل ـ والعياذ باهللا ـ ول

عين من أصابع الرحمن إن شاء أن القلوب بين أصب (وأن ال يزيغ قلبك؛ وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الداللة على أن يف صالح القلب صالح  . ) يصرفها كيف يشاء أزاغها وإن شاء هداها

. ومن فوائد اآلية الكرمية: أن للقلب حالني: حال استقامة؛  )) ربنا ال تزغ قلوبنا ((مجيع اجلسد؛ ألم قالوا: 

ومن فوائد  . وحال الزيغ؛ واإلنسان مضطر إىل أن يسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ال يزيغ قلبه حىت يكون مستقيما

نها: الثناء على هذه السادة حيث وم . )) بعد إذ هديتنا ((اآلية الكرمية: التوسل إىل اهللا تعاىل بنعمه؛ لقوهلم: 

 وأما بنعمة ربك فحدث ((وهذا داخل يف قوله تعاىل: ))  بعد إذ هديتنا ((اعرتفوا هللا تعاىل بالنعمة يف قوهلم: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التخلية تكون قبل التحلية؛ كالم هذا معروف؟ التخلية تكون قبل التحلية؛ يعين  . ))

وهب لنا من  ((مث قال: ))  ربنا ال تزغ قلوبنا ((؟  ؛ من أين يؤخذ يطهرالشوائب واألذى مث يفرغ الطريق من 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان مضطر إىل ربه يف الدفع والرفع، وإن شئت فقل: يف  . )) لدنك رحمة

اجللب والدفع؛ ألم سألوا أيش؟ أن ال يزيغ قلوم بعد إذ هداهم، وسألوا أن يهب هلم منه رمحة؛ فدعائهم أن 

 وهب لنا من لدنك رحمة ((ا رمحة ال يزيغ قلوم هذا دعاء بالدفع وال بالرفع؟ انتبه؛ ال تزغ بعد إذ هديت؛ إذ

ومن  . هذا بالدفع يعين: هب لنا من لدنك رمحة ندفع ا السوء وال تزغ قلوبنا ترفع عنا اهلداية بعد أن اهتدينا ))

طيب هل ميكن  )) وهب لنا من لدنك رحمة ((فوائد اآلية الكرمية: أن العطاء يكون على قدر املعطي؛ لقوله: 

التوسل حبال املدعو؟ أو نقول إن هذا من باب التوسل بصفات اهللا عزوجل؟ هذا الثاين أن جنعل هذا من باب 



 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: التوسل بأمساء اهللا؛ لقوله:  . أظهر ألنه مر علينا أن التوسل ينقسم إىل ستة أقسام

وائدها أيضا: أن اإلنسان فإن من مقتضى كونه وهابا أن يهب لنا من لدنه رمحة. ومن ف))  إنك أنت الوهاب

ربنا إنك جامع  ((مث قال اهللا تعاىل:  مفتقر إىل رمحة اهللا عزوجل؛ وهلذا سأل اهللا أن يهب له من لدنه رمحة.

هذا يقول فيه: ((ربنا إنك جامع الناس)) ونقول يف إعراب  )) الناس ليوم الريب فيه إن اهللا ال يخلف الميعاد

اسم فاعل؛  )) جامع )) (( إنك جامع الناس ليوم الريب فيه ((وقوله: ما سبق؛ كما قلنا يف إعراب   )) ربنا ((

إال اجلر؛  وهنا مل يعمل ألنه أضيف؛ ولو ال اإلضافة لكان يقول: ربنا إنك جامع الناس؛ لكن باإلضافة ال يعمل

أقم الصالة  ((املعىن: أم جيمعهم هلذا الوقت؛ فالالم هنا للتوقيت؛ فهي كقوله:  )) ليوم الريب فيه ((وقوله: 

أي وقت عدن؛  )) إذا طلقتم الناس فطلقوهن لعدتهن : ((أي وقت دلوكها ، أو كقوله )) لدلوك الشمس

ك وإن كان أي الشك؛ ولكن الريب أبلغ من الش )) ليوم الريب فيه ((فاهللا تعاىل جامع الناس هلذا الوقت 

معنامها متقاربا؛ ألن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك؛ والشك خال من ذلك؛ وهلذا جاءت كلمة ريب 

الدالة ملفهومها اللفظي على أن هناك نوعا من القلق واالضطراب احلاصل بالشك؛ ألن من الشكوك ما ال يولد 

كوك ما يهتم به اإلنسان ويضطرب وقلع مثل هذه األمور مها وال غما وال اضطرابا وال يهتم به اإلنسان؛ ومن الش

 )) الريب فيه ((وقوله:  العظيمة الواردة يف األخبار باليوم اآلخر فإن اإلنسان البد أن يطمئن اطمئنانا كامال .

 الميعادإن اهللا ال يخلف  (( . إعراا: أن ال نافية للجنس؛ وريب امسها؛ وفيه جار وجمرور متعلق مبحذوف خربه

اجلملة تأكيد ملا سبق من كونه تعاىل جامع الناس ليوم الريب فيه؛ يف هذه اآلية يقول اهللا عن هذه السادة: )) 

خيرب هذا اخلرب املعرب عن إميام ويقينهم بأم يؤمنون بأن اهللا جامع الناس ليوم  ا سبقمبإم بعد أن يدعوا اهللا 

زيغ قلوم وأن يهب هلم منه رمحة؛ ألم يؤمنون بأن هناك يوما جيمع اهللا فيه الريب فيه ومن مث دعوا اهللا بأن ال ي

الناس ليجازيهم بأعماهلم؛ فيقول اهللا عزوجل خمربا عن هؤالء إم يقرون هلذا اليوم اآلخر وأن اهللا تعاىل سيجمع 

وقال ))  ات يوم معلومميق قل إن األولين واآلخرين لمجموعون إلى ((الناس أوهلم وآخرهم كما قال تعاىل: 

ما أكثر الناس الذين سبقونا، وما أكثر الناس الذين  )) ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود (( تعاىل:

  ... يلحقوا بنا واهللا أعلم ؛ ومع هذا كل هؤالء الناس سوف



فيقول اهللا عزوجل خمربا عن هؤالء: إم يقرون ذا اليوم اآلخر، وأن اهللا تعاىل سيجمع الناس أوهلم وآخرهم كما 

ذلك يوم  ((وقال تعاىل:  )) (( قل إن األولين واآلخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلومقال تعاىل: 

؛ وما أكثر الناس يلحقوا بنا واهللا أعلم؛  ما أكثر الناس الذين سبقونا )) مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

ومع هذا كل الناس سوف جيمعون يف صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ يسمعهم الداعي ألنه ال 

 ؛ وكذلك ينفذهم البصر ألم يف أرض مبسوطة حيول بينهم وبني صوته ال شجر وال جدار وال جبال وال أودية

غري كروية فيكون البصر يرى أقصاهم مثل ما يرى أدناهم؛ وهذا ظاهر أنه إذا كانت األرض كلها مبسوطة البسط 

األدمي كما أخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن أقصاها سيكون مثل أقصاها؛ لكن على شكلها احلاضر  

ك اجلزء؟ األسفل مث ال يزال خيتفي شيئا كروية كلما بعد الشيء اختفى عنك منه جزء فيختفي أو ما خيتفي عن

. وهل جيمع غريهم  فشيئا حىت ال تراه؛ طيب فاهللا تعاىل جيمع الناس كلهم يف ذلك اليوم من أوهلم إىل آخرهم

وإذا الوحوش حشرت وإذا  ((الوحوش والبهائم  ؟ ؛ ما هي ؟ نعم ؛ وجيمع غريهم ؟ نعم جيمع اجلن أيضا

وجاء ربك  )) (( يوم يقوم الروح والمالئمة صفا ال يتكلمون ((م املالئكة؛ ؟ نع وغريهم )) العشار عطلت

إذا هذا اليوم يوم عظيم، يوم عظيم كل عاقل سوف يأمن اهللا، سوف يسأله اهللا تعاىل أن  )) والملك صفا صفا

؟ ألنه دل عليه السمع، ودل  ملاذا  ، ال يرتاب فيه املؤمن؛الشك فيه )) ليوم الريب فيه ((شر ذلك اليوم؛  يقيه

عليه العقل، ودلت عليه الفطرة؛ ونقول: دل عليه إمجاع املسلمني؟ نعم دل عليه إمجاع املسلمني، واليهود، 

 ((والنصارى وكل متدين بدين؛ فال أدلة جتتمع على هذا االجتماع على مثل اإلميان باليوم اآلخر؛ وهلذا قال: 

ظن داللة الكتاب واضح نعم؟ دل عليه الكتاب يف عدة آيات ال حتصى، ؛ دل عليه الكتاب أ )) الريب فيه

ودلت عليه السنة أيضا بأحاديث كثرية ال حتصى، ودل عليه العقل؛ ليس دل على إمكانه بل دل على وجوبه 

إن الذي  )) إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ((؟  وهذا هو املراد هنا؛ كيف دل على وجوبه

فرض عليك القرآن وأوجبه عليك البد أن يردك إىل معاد فال ميكن أن يدعك سدى؛ إذ ما الفائدة يف قرآن ينزل، 

ورسل ترسل، ودماء تراق للمخالفني والنتيجة؟ ال شيء؛ إذا ال فائدة فالبد من يوم جيازى فيه الناس على هذه 

اهللا عزوجل، وأن جنازى بعمل، وأن ال ميكن أن تفرق  األعمال؛ فالعقل يدل على أنه البد من أن حنشر إىل

السموات واألرض ويرسل الرسل وتنزل الكتب ويكون النتيجة والغاية أن نرمس يف األرض وال نعود؛ البد من 

  ؛  عودة؛ وهلذا نقول إن العقل دل على أيش؟ على وجود اليوم اآلخر ووقوعه وأنه البد واقع

  ؟  ضاويش قلنا دل عليه أي الشيخ :



  ؛  الفطرة الطالب :

فإن اإلنسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا جيازيه وأن اجلزاء يكون يف اآلخرة ويكون يف الدنيا؛  الشيخ :

بل هو إمجاع اليهود والنصارى حىت لضرورة من الدين باودل عليه اإلمجاع، إمجاع املسلمني أمر متواصل معلوم 

باليوم اآلخر؛ وهلذا إىل يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون به بالرمحة اليهود والنصارى يؤمنون 

واملغفرة ألم يؤمنون بيوم احلساب؛ لكن على كل حال هم آمنوا وحرموا فائدة اإلميان فلم يؤمنوا برسول اهللا 

 ((باهللا من الشيطان الرجيم. أعوذ   . صلى اهللا عليه وسلم فكان إميام ذا اليوم حجة عليهم وليس حجة هلم

ربنا إنك جامع الناس ليوم الريب فيه إنك ال تخلف الميعاد؛ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال 

أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم اهللا 

أعوذ باهللا   . )) ن كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهادبذنوبهم واهللا شديد العقاب؛ قل للذي

ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من  ((السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  )) لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

   ؟ هذه اجلملة ما تعلقها مبا قبلها يا خالد الشيخ : 

   دعاء الطالب :

  . ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )) ((ويقولون:  )) يقولون آمنا به ((دعاء الراسخني يعين: من  الشيخ : 

  ؟  ما معىن الزيغ يا حممد الشيخ :

  امليل،  :الزيغ معناه الطالب :

  ؟  ومنه الشيخ :

  زاغت الشمس؛  الطالب :

  أي عن كبد السماء. الشيخ :

؟ ربنا ال تزغ قلوبنا )) ((ما مناسبتها مبا قبلها ؟ مناسبتها مبا قبلها؟ نعم  )) بعد إذ هديتنا ((قوهلم:  الشيخ :

   ويش صلتها مبا قبلها؟ يعين هل وجودها وعدمها سواء أو وجودها فيه فائدة؟



  ما حضرت؟  الشيخ :

  ؛  نسيت الطالب :

  ؛  اهللا يهديك الشيخ :

  التوسل إىل اهللا بأنه هداهم؛  فيه فائدة وهي ؟ نعم الطالب :

؟ أن ال يزيغ قلوم بعد إذ هداهم، بعد اهلداية، أحسنت  نعم التوسل إىل اهللا دايته إياهم أن ال يزيغ الشيخ :

  هذا واحد؛ فائدة ثانية؟ 

  . وجل الثناء على اهللا دايته فهو من باب التحدث بنعم اهللا عز الطالب :

   )) من لدنك ((ما فائدة قوله:  الشيخ :

  أي رمحة عندما تكون من لدنه تكون عظيمة وتكون ال نريدها من غريك؛  الطالب :

  ؛  يعين اإلخالص، وأن تكون هذه الرمحة عظيمة ألا من عند اهللا الطالب :

  هل ورد هلا نظري من السنة؟  الشيخ :

  ما حضرت؟  الشيخ :

  حضرت؛ واهللا مشكلة،  الطالب :

اللهم إني ظلمت  (نعم؟ تعليم الرسول أليب بكر قال: علمين دعاء أدعوا به يف  صاليت قال: قل:  الطالب :

  ). نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

هل هو للمبالغة أو للنسبة؟ أو يا عيد ممن أمساء اهللا فمجيئها على هذه الصيغة  )) الوهاب ((قوله:  الشيخ :

  هلما مجيعا؟ 

  ،  هلما مجيعا الطالب :

    ؟يا عيد اشرحه الشيخ :



  . وجل ثانيا: مبالغة لكثرة من يهب له فإن املوهوب هلم ال حيصيهم إال اهللا عز  الطالب :

   ؟ عبد املنان ما املراد بيوم القيمة )) جامع الناس ليوم الريب فيه ((قوله:  الشيخ :

  ؛  يوم القيمة  الطالب :

  ؟  )) الريب فيه ((وما معىن  الشيخ :

   ؛ أي الشك فيه الطالب :

  إذا ريب مرادف للشك؛ هل فيهما فرق؟   الشيخ :

  ،  نعم ريب شك بقلق الطالب :

؛ يعين يكون مرتدد لكن ما يكون معه قلق نفسي؛ لكن هذا ألن األمر فيه هام  والشك شك بدون قلق الشيخ :

  . فيه قلق للمشك فيه لكن املؤمنني ال يشكون فيه ال يرتابون فيه يكون

هذه ))  إنك ال تخلف الميعاد ((  هذا درس اجلديد ؟ )) إنك ال تخلف الميعاد ((وجل:  مث قال اهللا عز

نعم؛ هذه اجلملة موقعها مما قبلها للتأكيد، تأكيد  )) إن اهللا ال يخلف الميعاد ((اجلملة موقعها مما قبلها؛ نعم 

وقوع ذلك اليوم؛ وجه ذلك: أن اهللا وعد به وهو ال خيلف امليعاد؛ أي ال خيلف ما وعد به عزوجل من وقوع هذا 

اليوم؛ وهذه اجلملة أيضا إذا تأملتها وجدا أا ختالف ما قبلها يف السياق؛ ألن ما قبلها السياق فيه للمخاطب 

ومل  )) إن اهللا ال يخلف الميعاد للغائب ((وأما فيها السياق فيها  )) ربنا إنك جامع الناس ليوم الريب فيه ((

فهل هذا من باب االلتفات؟ والكالم من متكلم واحد أو هذا من باب  )) إنك ال تخلف الميعاد ((يقل 

إن  ((لمفسرين؛ فمنهم من قال: إن قوله: االستئناف وهو من اهللا ال من قول الراسخني يف العلم؟ على قولني ل

من كالم اهللا وليس فيه التفات على هذا التقدير؛ ومنهم من قال: إنه من كالم  )) اهللا ال يخلف الميعاد

؛ فمن رجح األول قال: إن الراسخني يف العلم؛ وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات؛ ولكل منهما مرجح

وف واألصل عدمه؛ وعليه فيكون الكالم من كالم اهللا؛ ومن قال: إنه ال التفات االلتفات خروج بالكالم عن املأل

فيها وأن الكالم من كالم اهللا نعم ومن قال: إنه من كالم الراسخني وفيه التفات قال: ألن األصل أن الكالم من 

) فهو مرتبط ) إنك ال تخلف الميعاد ((إنك جامع الناس)) ((متكلم واحد السيما وأن بعضه مرتبط ببعض 

بعضه ببعض؛ وهذا القول عند التأمل أرجح؛ ويكون فائدة االلتفات أوال تنبيه املخاطب؛ ألنه إذا كان الكالم 



على نسق واحد بقي اإلنسان مسجما معه ال يتفطن ومتر به األشياء وهو ماشي؛ فإذا اختلف أسلوب الكالم 

ملاذا تغري؟ فيكون فيه فائدة التنبيه تنبيه املخاطب؛ أما من وتغري عليه األسلوب فحينئذ ينتبه، ينتبه أليش تغري و 

حيث املعىن فألن جميئه بصيغة الغائب أبلغ يف التعظيم؛ كأن الرب عزوجل الذي هو اهللا كأنه ملك عظيم وهو 

ملك عظيم سبحانه وتعاىل يتحدث عنه بصيغة الغائب تفخيما وتعظيما كما يقول امللك الذي يعظم نفسه 

ن امللك يأمركم بكذا وكذا؛ أو يقول القائد: إن القائد يأمركم بكذا وكذا بدال أن يقول: إين آمركم؛ للجنود: إ

إنك ال  ((؟ السلبية؛  وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات أيش؟ من باب الصفات السلبية أو الثبوتية

يف صفات اهللا صفة سلبية حمضة، وأن  ؛ ألا صفة ي؛ وقد مر علينا أنه ال يوجد سلبية))  تخلف الميعاد

ال  ((؛ فهنا وأنه لكمال ضده ال يوجد هذا الشيء ،النفي املوجودة يف صفة اهللا متضمن لثبوت كمال ضده

ما هو؟ إخالف امليعاد، إخالف امليعاد إما يكون لكذب الواعد  ضد عدم إخالف امليعاد )) يخلف الميعاد

ألحد أمرين: إما ألنه كذوب يعد فيخلف؛ وإما ألنه عاجز، واضح؟ وإما لعجزه؛ كل من وعدك فأخلفك فهو 

نعم؛ رجل قال: سآتيك غدا ومل يأت ملاذا؟ حيتمل أنه كذوب فوعد وأخلف؛ وإما ألنه عاجز، هو صادق بأنه 

سيأيت لكن عجز جاءه ما نع مينعه مرض أو غريه ومل يأت؛ إذا انتفاء إخالف اهللا امليعاد لكمال صدقه، وكمال 

ربنا  ((رته عزوجل فلكمال صدقه وكمال قدرته ال خيلف امليعاد؛ وهذه اجلملة قلت لكم كالتأكيد ملا سبق قد

 ألنك ال ختلف امليعاد ومن ال خيلف امليعاد فالبد أن ينجز ما وعد وحيققه))  إنك جامع الناس ليوم الريب فيه

ربنا إنك جامع  (( يف هذه اآلية فوائد:   )) ديتناربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ه ((وجل:  الفوائد: قال اهللا عز .

 ليوم الريب فيه ((منها: أن يوم القيمة آت الريب فيه؛ لقوله:  : يف هذه اآلية فوائد))  الناس ليوم الريب فيه

إىل ومنها: متام قدرة اهللا سبحانه وتعاىل جبمع الناس كلهم يف هذا اليوم؛ ومع هذا فإن هذا اجلمع ال حيتاج  . ))

ومنها: حكمة اهللا عزوجل يف مجع الناس هلذا اليوم؛ ألن  . )) فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة( ( مدة

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم  ((هذا اجلمع له ما بعده وهو جزاء كل عامل مبا عمل كما قال تعاىل: 

جنت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها  التغابن ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله

إذا ))  فيها وبئس المصير أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب علينا  فهذا اجلمع حلكمة وهو: جزاء العامل بعمله إن خريا فخري وإن شرا فشر.

أن نؤمن إميانا الشك فيه ذا اليوم؛ فإن شك أحد أو أنكر فليس مبؤمن فهو كافر؛ والناس يف هذا املقام ثالثة 

أقسام وإن شئت فقل: أربعة: مؤمن إميانا الريب فيه؛ وشاك؛ وكافر منكر؛ وكافر جمادل؛ يعين مع كونه منكرا 

فار قريش من أي األنواع؟ من النوع الرابع، املنكر اادل؛ ومن الناس من هو منكر ال جيادل جيادل وخياصم؛ ك



لكنه يف نفسه منكر ما صدق؛ ومن الناس من هو مرتدد شاك؛ ومن الناس من هو مؤمن إميانا يقينيا كأنه رأي 

إن اهللا ال يخلف  ((وجل؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: انتفاء صفة خلف الوعد عن اهللا عز . العني يف قلبه

وانتفاء هذه الصفة يتضمن كماله يف شيئني ومها: الصدق والقدرة؛ فلكمال صدق اهللا عزوجل  )) الميعاد

 مث قال عزوجل مبينا حال الكفار يف ذلك اليوم  . ولكمال قدرته ال خيلف امليعاد بل البد أن يقع ما وعد به

عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك هم وقود النار)) ((إن  إن الذين كفروا لن تغني ((فقال: 

أي كفروا مبا جيب اإلميان به، فكفروا باهللا، أو باليوم اآلخر، أو باملالئكة، أو بالكتاب، أوبا  )) الذين كفروا

ان ال يتبعض كما قال النبيني، أو بالقدر؛ إذا كفروا بأي واحد من هذه األشياء الستة فهم كفار، كفار ألن اإلمي

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال أولئك هم الكافرون  ((اهللا تعاىل: 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي  ((وقال اهللا تعاىل: ))  حقا

فالذين كفروا نقول مباذا؟ مبا جيب اإلميان به وهي  )) العذابفي الحياة الدنيا ويوم القيمة يردون إلى أشد 

أن تؤمن  ؟ (األركان الستة اليت بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم جوابا جلربيل حني سأله عن اإلميان فقال أيش

ا فهو  ؛ نعم هذه أذا كفر بواحد منه ) باهللا ، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وباليوم اآلخر، وبالقدر خيره وشره

 كافر؛ الكفار هلم أموال وهلم أوالد ورمبا يؤتيهم اهللا من األموال واألوالد أكثر مما يعطي املؤمنني فهل ينتفعون ذا

: متنع أو هلا معنيان )) تغني )) (( لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا ((وجل :  ؟ يقول اهللا عز

هؤالء الكفار شيئا وال يدفعون عنهم شيئا؛ فهم إن وقع م شيء   نعون عنتدفع؛ فهؤالء األموال واألوالد ال مي

م؛ وإن قضى اهللا عليهم بشيء مل يستطيعوا أن من عذاب اهللا ما استطاع هؤالء األوالد أو هذه األموال أن ترفعه

 )) (( من اهللا شيئاأموالهم وال أوالدهم  ((مل متنع، ومل تدفع، ومل ترفع  )) لن تغني ((مينعوه ويدفعوه؛ إذا 

الذكور أو اإلناث؟ يشمل ألن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر واألنثى؛ ما الدليل على أن الولد ))  أوالدهم

أمواهلم وأوالدهم من اهللا شيئا  . يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين )) ؟ ((يشمل الذكر واألنثى

جتد الواحد منهم عنده من األموال العظيمة الكثرية شيء كثري ولكن لو جاءه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة؛ وهلذا 

 . ملك املوت ما منعه، ما منعته هذه األموال؛ عنده من األوالد واحلشم واخلدم الشيء الكثري وال تغين عنه شيئا

 ال لنفهم املعىن: أوالءنشوف اإلعراب أو  )) وأولئك هم وقود النار ((أعوذ باهللا ـ  )) وأولئك هم وقود النار( (

خرب إما للمبتدأ الثاين وإما للمبتدأ األول؛ فإن جعلت هم مبتدأ  مبتداء؛ وهم مبتدأ ثاين أو ضمري فصل؛ وقود

ثاين فوقود خرب للمبتدأ الثاين وإن جعلت هم ضمري هم ضمري فصل فوقود للمبتدأ األول؛ والوقود بالفعل أي 

كالطهور ما يتطهر به، والسحور ما يتسحر به، والفطور ما يفطر به خبالف   نعم والوقود بفتح الواو ما يوقد به



الضم فطور، وسحور، وطهور، ووضوء فهي األفعال يعين فرق بني وضوء و وضوء، وطهور وطهور، وسحور و 

ُسحور؛ السحور يعين الفعل أكل السحور هذا يكون بضم السني؛ سحور ما يتسحر به؛ فإذا جاء اإلنسان 

يف آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر؟ سحور فإذا أكله مسيناه سحورا؛ إذا جاء مباء يتوضأ به فهو وضوء، بالتمر 

 )) وقود ((وإذا فعل وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه نسميه وضوء وعلى هذا فقس. وهنا يقول: 

وقود النار؛ وهلا وقود آخر وما هو؟ يعين ما توقد به النار مثل احلطب، احلطب وقود النار؛ هؤالء الكفار هم 

 )) وقودها الناس والحجارةنارا  و أهليكميا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم  ((احلجارة كما قال اهللا تعاىل 

فهؤالء وقود النار؛ وإذا كانوا ـ والعياذ باهللا ـ وقودها فإا تتسعر م أو تسعر م وهي يف نفس الوقت حترقهم ـ 

والنار اسم من أمساء جهنم وهي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل للمكذبني  )) وقود النار ((نسأل اهللا العافية ـ قال: 

إنها  (ديد ـ والعياذ باهللا ـ  حرها قال النيب عليه الصالة والسالم: لرسلهم وحرها شديد، وفيها زمهرير برده ش

ـ أعوذ باهللا ـ كم يكون مقدراها؟ سبعني، سبعني يعين باإلضافة )  فضلت على ناركم هذه بتسعة وستين جزءا

 ((ه: قول )) كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ((  . إىل نار الدنيا تكون أشد منها فتكون مثلها سبعني مرة

الكاف للتشبيه واجلار وارور خرب ملبتدأ مقدم أي دأب هؤالء كدأب آل فرعون؛ والدأب يطلق على  )) كدأب

يعين كشأم؛ وإذا قلت: فالن هذا دأبه ))  كدأب آل فرعون ((الشأن، ويطلق على العادة؛ فمثل هذه اآلية: 

أي أتباعه؛ وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا كل من ملك  )) كدأب آل فرعون ((أي هذه عادته. 

آل  (( . مصر كافرا يسمى فرعون؛ كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر؛ ومن ملك الفرس يسمى كسرى

قبلهم؛ وقوم لوط قبلهم؛ وقوم نوح قبلهم؛ وقوم  فقوم ابراهيم ؛وقبل آل فرعون أمم فرعون والذين من قبلهم ))

كذبوا  ((ما دأم بينه بقوله: ))  والذين من قبلهم ((؛ وقوم عاد قبلهم؛ يعين قبلهم أمم؛ وهلذا قال: هود قبلهم

أي كذبوا بكل ما يدل علينا من اآليات الكونية واآليات الشرعية؛ وأكثر ما يكون أن يكذبوا باآليات  )) بآياتنا

ية خملوقات اهللا وقل من ينكر أن يكون اخلالق هو الشرعية ألن اآليات الكونية قل من يكذب ا فاآليات الكون

اهللا؛ لكن اآليات الشرعية اليت هي الوحي اليت جاءت به الرسل هو الذي يقع فيه التكذيب؛ فآل فرعون كذبوا 

 )) قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ((بآيات اهللا؛ ويش قال فرعون ملوسى؟ قال له إنك نون؛ 

))  قال لئن اتخذت إلها غيري ألجعلنك من المسجونين ((ووصفه بأوصاف بالغة وهدده وقال: إنه ساحر، 

أم أنا خير من هذا  ((وكان يذبح أبناء بين إسرائيل ويستحيي نسائهم، ويقول لقومه: أنا ربكم األعلى؛ ويقول: 

وقد  ؛ )) قترنينالذي هو مهين وال يكاد يبين فلو ال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه المالئكة م

ذكر اهللا تعاىل قصته يف كتابه كثريا من أجل اليهود الذين كانوا يف املدينة، ومن أجل األنصار الذين تلقوا من علوم 



يعين:  )) أخذهم )) (( فأخذهم اهللا بذنوبهم والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا يقول: (( . اليهود شيئا كثريا

أي بسبب ذنوم؛ والذنب هو املعصية ومعاصي هؤالء كلها كفر ـ والعياذ باهللا ـ وهلذا  )) بذنوبهم ((؛  أهلكهم

أليس لي ملك  ((ومباذا أخذ فرعون وقومه؟ أخذ بغرق فأهلك مبا كان يفتخر به؛ كان يقول لقومه:   . أخذ

، وكان مفخرة له ؟ باملاء الذي كان جيري جنسه من حتته فأهلك مباذا))  مصر وهذه األنهار تجري من تحتي

أهلكه اهللا عزوجل باملاء والقصة معروفة فإن فرعون مجع مجيع أهل املدائن من أجل الكيد ملوسى فخرج موسى 

من مصر هو وقومه واجتهوا بأمر اهللا إىل جهة حبر القلزم وهو البحر األمحر املعروف الذي يفرق بني قارة أفريقيا 

؟ ألن البحر أمامهم  كيف  )) إنا لمدركون ((حر قال أصحاب موسى: وآسيا من ناحية جدة فلما وصلوا إىل الب

وفرعون وقومه وفرعون وقومه خلفهم فهم هالكون على كل حال، إن ذهبوا إىل البحر هلكوا بالبحر وإن بقوا 

 ((يعين لستم مبدركني؛ مث علل ذلك بقوله:  كال )) ((هلكوا بفرعون وجنوده فقال موسى عليه الصالة والسالم: 

اهللا أكرب ـ شف اإلميان عند الشدائد كيف يكون؟ يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده  )) إن معي ربي سيهدين

 )) كال إن معي ربي سيهدين ((لكنه قال:  )) إنا لمدركون ((خلفه وأصحابه على ما عندهم من اإلميان قالوا: 

ـ اهللا أكرب ـ فأوحى اهللا إليه أن اضرب بعصاك البحر فضرب البحر بعصاه فانفلق بعد كم يوم؟ يف احلال بلحظة؛ 

شف حذف اهللا حىت الفعل  )) أن اضرب بعصاك البحر فانفلق )) (( فانفلق ((الدليل أنه بلحظة؟ ألنه قال: 

ه يأ، يأ لالنفالق مبجرد هذه الضربة ضربيى أن ؟ ألن هذا البحر ملا أمر اهللا موس الذي حصل به االنفالق نعم

اليت وقعت عليه انفلق؛ وكم كان؟ كان اثين عشر طريقا يبسا، يبس يف احلال وصاروا ميشون عليها على أقدامهم، 

وكانت املياه ككتل اجلبال؛ وذكر بعض املفسرين من خرب بين إسرائيل أن اهللا جعل يف هذه الكتل نوافذ يرى 

ا كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض؛ ملا تكامل موسى وقومه خارجني وإذا بعضهم بعض

بفرعون قد دخل هو وقومه فأمر الرب عزوجل البحر فانطبق عليه يف احلال فغرقوا عن آخرهم وملا أدرك فرعون 

ملا رأى العذاب وعاين ))  آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ((الغرق قال: 

فلما رأوا  ((آمن أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل ولكن مل ينفعه ذلك كما قال اهللا تعاىل يف أمثاله: 

وهلذا قيل  )) بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا

وقد عصيت قبل وكنت من  ((؟  ن تؤمن أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيليعين آآل )) آآلن ((لفرعون: 

فاليوم  ((يعين هذا االستفهام لإلنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك اإلميان؛ ولكن قال اهللا تعاىل:  )) المفسدين

ال ملصلحتك ولكن لتكون ملن خلفك آية؛ من الذي خلفه؟ بنو إسرائيل؛ ألن بين إسرائيل   )) ننجيك ببدنك

، لعله سلم؛ كان فرعون قد أرهبهم ولو مل يظهر هلم بدنه على سطح املاء لكانوا يشكون لعله ما دخل يف قومه



حىت ))  خلفك آيةلتكون لمن  ((؟  ؛ ملاذا فقط ال بروحك )) فاليوم ننجيك ببدنك ((فأبقى اهللا جسده 

طيب هل ترون أشد من هذا النكال ـ والعياذ باهللا ـ ذا الرجل الطاغية؟ أبدا، نكال بالغ  . يعلموا أنك قد مت

ولقد جاء آل  ((مجع قومه وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه فأخذه اهللا تعاىل أخذ عزيز مقتدر 

، أخذ عزيز غالب ال يغلب، مقتدر ال  وجل عز))  زيز مقتدرفرعون النذر كذبوا بآيتنا كلها فأخذناهم أخذ ع

 فأخذهم اهللا بذنوبهم : ((. وهلذا قال اهللا يعجز سبحانه وتعاىل؛ وأهلكوا ذا املاء الذي كان فرعون يفتخر به

والباء هنا سببية من وجه وللعوض من وجه آخر؛ كيف ذلك؟ السببية يعين أنه بسبب ذنوم ألن اهللا ال يظلم  ))

الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ ومل يأخذ اهللا أحدا إال بذنب. وللعوض من جهة أخرى أنه مل يظلمهم 

ها ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ((بل جعل جزاءهم من جنس العلم 

ختم اآلية ذا الوصف مناسب جدا؛ ألن هؤالء الذين أخذوا بذنوم أذوا  )) واهللا شديد العقاب (( ، )) مثلها

مباذا؟ بالعقاب الشديد الذي ال أشد منه؛ وال أظن أن أحدا إىل يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك 

مث تطبق املاء  حىت يدخل العدو ةعرب دولة يف العامل اآلن أن تربح املاء ذه السر اهللا فرعون؛ هل يستطيع أك

عليهم؟ أبدا، ال ميكن؛ ولكن شديد العقاب عزوجل الرب عزوجل الذي ينزل عقابه بأعدائه حلكمة كان قادرا 

اهللا عزوجل:  . مث قال  )) فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ال تخاف دركا وال تخشى (( وبلحظةعلى ذلك 

عنهم أموالهم وال  إن الذين كفروا لن تغني ((وجل:  يقول اهللا عز  . الفوائد بعدها؛ كل آية وفوائدها؟ نعم

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن الكفار ال ينتفعون بأمواهلم وال أوالدهم؛ يف هذه من الفوائد:  ))...  أوالدهم

ومن فوائدها: أن املؤمنني قد ينتفعون بأمواهلم وأوالدهم  . من اهللا شيئا همإن الكفار ال تنفعهم أمواهلم وال أوالد

وهو كذلك؛ فاملؤمن يتصدق مباله فينتفع، ويدعوا له ولده يف حياته وبعد موته فينتفع؛ أما الكافر فال ينتفع ولو 

أن يدعوا له باهلداية، دعا له ولده أليس كذلك؟ طيب وهل حيل لولده أن يدعوا له؟ ال، إال إذا كان حيا فيحل 

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكافر ميلك؛ وجهه؟ قوله:  . وأما أن يدعوا له بعد موته فال ميكن أن يدعوا له

واختلف العلماء يف املرتد الذي يكفر بعد  . فأضاف املال إليه وهو دليل على أن الكافر ميلك ماله أموالهم ))

ت يده أو ال؟ فمن العلماء من قال: إنه إذا ارتد إنسان زال ملكه عما حتت إسالمه؛ هل يزول ملكه عما حت

يده؛ وعلى هذا فال يصح أن يتصرف فيه؛ ولكن القول الراجح: أنه ال يزول ملكه؛ إال إذا مات على ردته فإن 

حلصل إشكال عظيم يف ملكه ال ينتقل إىل ورثته بل إىل بيت املال؛ ومن املعلوم أننا لو قلنا: بأن املرتد يزول ملكه 

عصرنا هذا؛ ما هو؟ أن بعض الناس ال يصلي والذي ال يصلي مرتد؛ فإذا قلنا بزوال ملك املرتد لزم من ذلك أن  

كل تصرف يتصرف به يف ماله من ال يصلي فهو تصرف غري صحيح؛ إن باعوا شيئا مل يصح، وإن اشرتوا شيئا 



تئجار، وإن أجروا شيئا مل يصح التأجري؛ وهذا وإن قال به مل يصح الشراء، وإن استأجروا شيئا مل يصح االس

نصرف ماله إىل بيت املال وال يرثه  حىت ميوت فإذا مات فإننا بعض العلماء لكن الراجح أن ملكه باق على ماله

من فوائد  . ) ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم : (أحد من ورثته لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

لن تغني عنهم أموالهم  ((اآلية الكرمية: بيان قدرة اهللا عزوجل، وأنه ال ينفع مال وال بنون من اهللا شيئا؛ لقوله: 

؛ طيب ومن غري اهللا؟ تغين وال ال؟ ال، تغين، من غري اهللا تغين ميكن يدفع شيئا من  )) وال أوالدهم من اهللا شيئا

كن أن يكون عنده أوالد شجعان إذا أرده أحد بسوء دافعوا عنه؛ لكن ماله ويسلم من القتل أليس كذلك؟ ومي

تشجيع قلوب املؤمنني على الكافرين؛ وجهه؟ أن أمواهلم  ومن فوائد اآلية:  . من اهللا ال يغين عنه مال وال ولد

وال، واألوالد ال وأوالدهم ال تغين من اهللا شيئا؛ فإذا انتصرنا باهللا فإن ما عندهم من األسلحة، والذخائر، واألم

يغنيهم من اهللا شيئا أليس كذلك؟ بلى هو كذلك؛ وهلذا لو شاء اهللا عزوجل أن يبطل مجيع ما فعلوه ألبطله؛ 

وأظنكم ال تنسون ما حيصل من الزالزل اليت تدمر كثريا مما صنعوا؛ وال تنسون أيضا أن ما صنعوه قد يفسد 

الذرية والنووية وحصل بذلك شر كثري  ت يف  خمازن القنابلبأيديهم، قد يفسد بأيديهم فكم من انفجارات حصل

عليهم وعلى من حوهلم؛ لو شاء اهللا سبحانه وتعاىل ألعتم اجلو فقط إعتاما بالضباط ومل يستطيعوا أن يفعلوا 

  . شيئا؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل قدرته وقوته ال يقهرها شيء



؛ لو شاء اهللا سبحانه وتعاىل ألعتم اجلو فقط إعتاما بالضباط ومل  وحصل بذلك شر كثري عليهم وعلى من حوهلم

ال تغني عنهم  : ((؛ وهلذا قال ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل قدرته وقوته ال يقهرها شيء يستطيعوا أن يفعلوا شيئا

ولكن هل  )) وأولئك هم وقود النار ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكفار يف النار؛ لقوله:  . )) من اهللا شيئا

؛ لكن نشهد  نشهد لكل كافر أنه يف النار؟ ال؛ نعم هل نشهد لكل كافر يعين بعينه أنه يف النار؟ اجلواب: ال

لكن ال نشهد لواحد معني باجلنة ؛ كما نقول: كل مؤمن يف اجلنة  على سبيل العموم ونقول: كل كافر يف النار

أعوذ باهللا من الشيطان   . )) وقود النار ((؛ ويف اآلية أيضا إثبات النار لقوله:  ففرق بني العموم وبني اخلصوص

ما كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم اهللا بذنوبهم واهللا شديد العقاب))  ((الرجيم. 

كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد؛ قد كان لكم آية في فئتين   قل للذين ((قرأنا هذه؟ 

ا فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة يروهم مثليهم رأي العين واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك تالتق

والفضة  لعبرة ألولي األبصار؛ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب

أعوذ باهللا السميع . )) والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهللا عنده حسن المآب

(( إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا العليم من الشيطان الرجيم. قال اهللا عزوجل: 

   )) شيئا

هل بالذين كفروا  ))...  والدهم من اهللا شيئاعنهم أموالهم وال أإن الذين كفروا لن تغني  ((قوله:   الشيخ :

  ؟ قوم معينون أم هو عام

  ؛  عام  الطالب :

  . وله أموال وأوالد فإن هؤالء األموال واألوالد ال ينفعهم  الشيخ :

  ؟  هل نفي اإلغناء هنا يف الدنيا أو يف اآلخرة  الشيخ :

  ؛  يف اآلخرة  الطالب :

  ويف الدنيا؟   الشيخ :

  ؛  ميكن أن يغين عنهم يف الدنيا  الطالب :

  ؟  )) لن تغني عنهم وال أوالدهم من اهللا ((من اهللا؟ ال،   الشيخ :



  ؛  يف اآلخرة لن تغين عنهم  الطالب :

  ؟  ويف الدنيا  الشيخ :

  من اهللا؟   الطالب :

   ؛ أي نعم  الشيخ :

  ؛  ال يغين عنهم   الطالب :

  ؟  اجزم  الشيخ :

  ؛  ال يغين عنهم جمزم  الطالب :

 ((؛ لقوله تعاىل:  ؛ لن تغين عنهم من اهللا شيئا ؛ توافقون على هذا؟ نعم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة  الشيخ :

  )) وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له

  أي أم توقد م النار؛  وقود النار مبعىن ما يوقد به ))  وأولئك هم وقود النار ((طيب قوله:   الشيخ :

  ؟  وهل يشاركون يف ذلك أحد  الشيخ :

   ، نعم  الطالب :

  ؛  ، نعم يشاركون أي نعم   الشيخ :

  ؟  هم هم الكفار نعم آدم  الشيخ :

  يشاركهم املنافقني؛ املنافقون الكفار؛   الطالب :

  ال ال؛ حيي؟   الشيخ :

  احلجارة   الطالب :

  . )) جارةحالناس والوقود ها ( (  الشيخ :

  ؟  هداية اهللا ويش معناها )) كدأب آل فرعون ((قوله:   الشيخ :



  ؛  يعين مثل قوم فرعون  الطالب :

  الدأب مبعىن؟   الشيخ :

  ؛  مثل قوم  الطالب :

  ؟  أي كمثل آل فرعون )) كدأب آل فرعون ((يعين   الشيخ :

  ؛  كعادم يا شيخ  الطالب :

  ؛ وشأمكعادم   الشيخ :

  ؟  ، هذه الكلمة حملها من اإلعراب طيب ويش هذه اجلملة  الشيخ : 

  ؟  حملها من اإلعراب  الطالب :

  ؛  نعم  الشيخ :

  ؛  يعين دأب مبتدأ آل فرعون خرب  الطالب :

  ؛ دأب مثل يعين ؛  ال ال  الشيخ :

  ؛  إعرابه هذا  الطالب :

   ؟ تعرف اإلعراب ؟ ما ؛ طيب أنت ال ليس أعرابه هذا  الشيخ :

  ؛  كدأب جار وجمرور خرب مقدم    الطالب :

  خرب مقدم أليش؟   الشيخ :

  خرب مقدم ملبتدأ مقدر  الطالب :

؟ إذا ؟ اآلن تقول  خرب مقدم ملبتدأ مقدر؟ خرب مقدم مادام املبتدأ مقدر فهو بيدك حط قبله أو بعده  الشيخ :

   ؟ ؟ إذا خرب ملبتدأ مؤخر والتقدير ؟ أغربت عن املؤخر خرب ملبتدأ مقدر مؤخر كذا

  ؛  تقدير: دأم   الطالب :



  . دأم كدأب آل فرعون طيب  الشيخ :

  ؟   ما املراد بآل فرعون هنا يا عبد املنان  الشيخ :

  ؛  فرعون نفسه وآل قومه الذين كفروا من قومه  الطالب :

   ؟ الذين اتبعوه أليش ما نقول الذين اتبعوه  الشيخ :

  ؛  أو الذين اتبعوه   لب :الطا

  . الذين اتبعوه طيب يعين هو وأتباعه  الشيخ :

  ؟  مثل من يا غامن )) الذين من قبلهم ((  الشيخ :

  ،  مثل أصحاب نوح، وقوم عاد  الطالب :

  ، وقوم لوط، وأصحاب مدين كثري. وقوم ابراهيم  الشيخ :

  ؟  ما حملها من اإلعراب )) بآياتنا فأخذهم اهللاكذبوا  )) (( كذبوا بآياتنا ((مجلة:   الشيخ :

  ؟  ءالدامجلة استئنافية لبيان هذا   الطالب :

  . طيب زين  الشيخ :

  املراد باآليات هنا بندر؟   الشيخ :

  آياته الكونية   الطالب :

  ؟  والشرعية؛ كيف الرتتيب باآليات الشرعية  الشيخ :

  كذبوا مبا أتى به موسى؛   الطالب :

   )) والذين من قبلهم (( أو رسله ألنه يقول:  الشيخ :

  ؛  نعم رسل مجيعا وكذلك يف اآليات الكونية  الطالب :



  . يف اآليات الكونية كذبوا ا إما بنسبتها إىل غري اهللا أو بأن اهللا له فيها مشارك أو معني  الشيخ :

؟ ما حضرت ؟  الباء األخ ؟ الباء ويش معناها )) فأخذهم اهللا بذنوبهم ((طيب قال اهللا تعاىل:   الشيخ :

  ؟  فيصل

  الباء سببة   الطالب :

  ؛ وتصح معىن آخر فهد؟  الباء هنا سببية أخذهم اهللا بسبب ذنوم  الشيخ :

  العوض   الطالب :

  ؟ . نأخذ الفوائد اآلنواهللا شديد العقاب  العوض يعين جزائهم من جنس عملهم وعوضا عنه  الشيخ :

فوائد اآلية الكرمية هذه اآليات أوال اآلية األوىل: أن الكافرين قد يرزقون باألموال واألوالد؛ أخذا؟ نعم؛ من 

وهي اآلية الثانية من ))  كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ((من فوائد اآلية الكرمية:   ؟ ويش بقي إذا

هللا تعاىل باخللق واحدة؛ ألنه عزوجل ليس بينه وبني فوائدها: أن الكفار املتأخرين كالكفار السابقني؛ ألن سنة ا

كدأب  لقوله: (( احللق نسب يراعيه وحيايب من يتصل به؛ فالناس عند اهللا تعاىل سواء؛ أكرمهم عند اهللا أتقاهم؛

: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن فرعون وآله قد عذبوا يف الدنيا كما سيعذبون يف اآلخرة؛ لقوله . )) ... آل فرعون

ومن فوائدها: الرد على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسالمه؛ ألن اهللا تعاىل  . )) فأخذهم اهللا بذنوبهم ((

املؤاخذة واملعاقبة؛ ولو كان تائبا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته؛ ألن اهللا تعاىل عدل  ذكر ذلك على وجه

آدم عليه الصالة والسالم ملا أكل من الشجرة وحصل له ما ال يذكر أحدا بذنب تاب منه إال أن يبني توبته؛ ف

ذكر اهللا تعاىل معصيته وذكر أنه تاب وذكر  )) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه اهللا ((حصل وتاب إىل 

 ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اآلية . )) ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ((أنه بعد التوبة كان خريا منه قبله 

هللا وهي العالمات الدالة على اهللا عزوجل على وجوده وعلى ما تتضمنه هذه اآليات من صفاته؛ فمثال نزول 

الرمحة نزول الغيب دليل على الرمحة، آية على رمحة اهللا على وجوده وعلى رمحته؛ نزول العقوبات دليل على وجود 

عاىل وعلى ما تقتضيه تلك اآلية من الصفات اهللا وعلى غضبه؛ وهكذا كل آية تدل على وجود اهللا سبحانه وت

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا ال يظلم الناس شيئا وإمنا يؤاخذهم  . سواء كانت آية رمحة أو آية عذاب

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت  ((ونظري ذلك قوله تعاىل:  ؛ )) فأخذهم اهللا بذنوبهم ((بالذنوب؛ 

: ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اجلربية الذين ال ينسبون فعل العبد إليه؛ لقوله . )) أيديكم ويعفوا عن كثير



فأضاف الذنوب إليهم؛ والفعل ال ينسب إال ملن قام به حقيقة؛ واجلربية يقولون: إن الفعل ال ))  بذنوبهم ((

واهللا  ((العقاب هللا؛ لقوله:  إثبات صفة شدة ومن فوائد اآلية الكرمية: . ينسب إىل اإلنسان على وجه احلقيقة

 )) (( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ((مث قال اهللا تعاىل:   .))  شديد العقاب

)) اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ واعلم أن اخلطاب املوجه للنيب صلى اهللا عليه وسلم تارة يكون شامال  قل

له ولألمة بالنص املقرتن بذلك اخلطاب؛ وتارة يكون خاصا به؛ وتارة يكون عامة له ولألمة ملقتضى كونه إماما 

ه إمام األمة يكون اخلطاب له وهو يشمل وحكمه لألمة يعين ليس باخلطاب ما يدل على العموم لكن باعتبار أن

يشمله ويشمل األمة؛ مثال األول اخلطاب املوجه للنيب صلى اهللا عليه وسلم واقرتن به ما يدل على أنه عام له 

مث قال:  )) يا أيها النبي ((فقال:  )) يا أيها النبي إذا طلقتما النساء فطلقوهن لعدتهن ((ولألمة: قوله تعاىل: 

ومل يقل: إذا طلقت فدل هذا على أن هذا اخلطاب موجه له وألمته؛ ومثال العام الذي  )) ا طلقتم النساءإذ ((

ليس فيه نص مقرتن به أنه عام أكثر خطابات املوجه للرسول عليه الصالة والسالم من هذا القسم؛ مثل هذه 

فروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم؛ هذا شامل له ولألمة حىت حنن نقول للذين ك: ((قل للذين كفروا)) اآلية

هذا خاص للرسول عليه  )) ألم يجدك يتيما فآوى )) (( (( ألم نشرح لك صدركومثال الثالث: قوله تعاىل: 

يا حممد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه  يعين قل )) قل للذين ((قال اهللا تعاىل:  . الصالة والسالم

؛  قراءة سبعية )) (سيغلبون ويحشرون (ويف قراءة:  )) ستغلبون وتحشرون ((االقتداء به والتأسي به؛ قل هلم 

وهللا العزة ولرسوله  ((من الذي يغلبهم؟ الذي يغلبهم هم املؤمنون كما قال اهللا تعاىل:  )) ستغلبون ((

ولكن من املؤمن الغالب؟ ))  كتب اهللا ألغلبن أنا ورسلي إن اهللا قوي عزيز ((وقال اهللا تعاىل:  )) وللمؤمنين

ومن الناس من  ((املؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصاحل، ليس جمرد اإلميان هو القول باللسان 

البد من إميان صادق يشهد له العمل فيكون صاحلا؛ واهللا  )) يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين

فالذين آمنوا إميانا ))  والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهادإنا لننصر رسلنا  ((عزوجل يقول: 

ولكن إذا قال قائل: ما تقول يف األمة   . ، سوف يغلبون الكفار حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بالشك

بكل أنواع  فإا مغلوبة على أمرهم والكفار يستذلوا غاية الظلم وحياربوم من كل وجه ؟اإلسالمية اليوم

؟ فجوابنا أن نقول: أقول يف األمة اإلسالمية إا يصدق على عامتها ما هو على كل فرد منها أنه ليس  السالح

 ؛ ولذلك جتد واحدا منهم يعظم القرآن تعظيما متعديا حلدودمسه فقط وال من القرآن إال رمسهاهلم من اإلسالم إال 

وحيبه ويضم على جبهته لكن ما يعمل مبا فيه إال نادرا، حىت إنه رمبا الشرع؛ لكن تعظيم رمسي فقط، يقبل القرآن 

يفعل ذلك وهو يشرك باهللا يدعوا غري اهللا أين العمل بالقرآن؟ ما فيه عمل بالقرآن؛ وإذا نظرت نظرة فاحصة يف 



ك باألموات العامل اإلسالمي اليوم وجدت أنه ال ميثل اإلسالم حقيقة، وجدت يف العبادة أنواع كثرية من الشر 

وباألحياء، وجدت أنواعا كثريا من البدع العقدية والعملية، وجدت أنواعا كثرية من نقض العهد والغدر واخليانة 

والكذب والغش فأين اإلسالم؟ ليس هو إال امسه؛ ومن مث مل نغلب الذين كفروا بل الذين كفروا هم الذين غلبونا 

يطرة على العامل اقتصاديا وسياسيا وعسكريا نعم. إذا هذه اآلية إذا قال يف الواقع وهم الذين هلم السيطرة اآلن الس

حىت يكون لنا اهللا قائل: كيف تصدق هذه اآلية أو تصدق مقتضاها ما نشاهد اليوم؟ اجلواب: أننا مل نصدق 

يف الدنيا تغلبون، يف  )) ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ((  . )) لكان خيرا لهمولو صدقوا اهللا  ((النصر 

اآلخرة حتشرون إىل جهنم ـ والعياذ باهللا ـ جيمعون إليها ويدخلوا وخيلدون فيها فيكون هؤالء الكفار قد خسروا 

وهذا كقوله عزوجل:  الدنيا واآلخرة؛ خسروا الدنيا بالغلبة غلبوا والذل؛ وخسروا اآلخرة بأم حيشرون إىل جهنم

ثم يغلبون والذين  دوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة صم ليإن الذين ينفقون أمواله ((

هذا قدح للنار والعياذ  )) وبئس المهاد ((وقوله:  . هذه اآلية نظري هذه اآلية  )) كفروا إلى جهنم يحشرون

لهم من  ((باهللا ـ وأا بئس املهاد يعين بئس ما يتمهد به اإلنسان كالذي يتمهد يف فراشه ويلتحف بلحافه 

((يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم والعياذ باهللا ـ  )) فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

أي شيء يغشيهم ويغطيهم  )) من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشلهم  ))  (( ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون

من العذاب؛ فهم ـ والعياذ باهللا ـ حاهلم حال ال ميكن أن يتصورها اإلنسان لعظمها وشدا وهم خالدون فيها 

حيتمل أن تكون هذه من مجلة مقول القول السابق  )) قد كان (())  قد كان لكم آية في فئتين التقتا ((  أبدا.

هذه اآلية قد تكون من مجلة مقول القول السابق  )) قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ((ين: يع

فتكون من مجلة  )) قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ((يف قوله: 

أي عالمة على أنكم ستغلبون؛ ألن اآلية  )) كان لكم آية ((مقول القول يعين: قل هلم اعتربوا مبثل أضربه لكم 

يعين للقتال بينهما؛ والفئة مبعىن طائفة؛ وهل  )) في فئتين التقتا ((يف اللغة العالمة؛ آية على أنكم ستغلبون 

؟ أو هو على سبيل املثال؟ أكثر املفسرين على أما فئتان حقيقيتان يف أمر  املراد بفئتني فئتان حقيقيتان واقعيتان

؛ وقال بعض املفسرين: إن ذلك على ضرب املثل يعين ولنفرض أن هنالك فئتني على هذا الوجه فئة تقاتل  واقع

يف سبيل اهللا وأخرى كافرة؛ وإذا قلنا إما فئتان يف قضية واقعة فقد قال هؤالء القائلون ذا القول: إن املراد ما 

يف سبيل اهللا وهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن معه؛ وفئة   فئة الكفار واملؤمنني يف بدر؛ فهما فئتان: فئة تقاتل

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون  ((كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت كما قال اهللا تعاىل: 

أولياء فقاتلوا  ((اخلطاب ملن؟ للمؤمنني  )) فقاتلوا أولياء الشيطان ((ـ اهللا أكرب ـ  )) في سبيل الطاغوت



وحنن مؤمنون حقيقة نقاتل يف سبيل سبحان اهللا لو أخذنا ذه اآلية  )) الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا

أي طائفتني من الناس  )) آية في فئتين ((قوله:  . اهللا لكان هؤالء بني أيدينا كالفراش؛ ولكن األمر كما تعرفون

خربه وجاز   )) تقاتل ((مبتدأ، و )) فئة (( )) في سبيل اهللا فئة تقاتل بعضا ((يعين لقي بعضهم ))  التقتا ((

  كون املبتدأ نكرة ألنه للتقسيم؛ وقد مر علينا أنه إذا كان هناك تقسيم جاز االبتداء بالنكرة؛ ومنه قول الشاعر:

  فيوم علينا ويوم لنا    ويوم مساو ويوم نسر                                       

تقاتل في  ((فبدأ بالنكرة ألن املقام مقام التقسيم؛  فئة تقاتل)) ((؛ فهنا قال:  ة من أجل التقسيمفبدأ بالنكر  

؛ األول: إخالص النية هللا؛ الثاين:  والقتال يف سبيل اهللا يتضمن أمورا  . يف سبيل اهللا أي يف طريقه))  سبيل اهللا

من قاتل  (أن يكون فيه موافقا أمر اهللا؛ الثالث: أن تتجنب فيه حمارم اهللا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

األول أن يكون مرادا ا وجه اهللا، وأن تكون كلمة اهللا هي  ) لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا

اإلخالص؛ ال يقصد اإلنسان بقتاله السيطرة على العامل وأن ميلك األرض ويغنم األموال ويصيب العليا وهذا 

الذرية؛ إن قصد هذا فليس قتاله يف سبيل اهللا؛ الثاين: أن يكون القتال يف حدود شريعته حبيث ال يكون فيه 

أن يكون بيننا وبني املشركني  عدوان على أحد؛ فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس يف سبيل اهللا؛ ومثاله:

عهد مث ننقضه ونقاتل وهذا حرام، وليس هذا قتال يف سبيل اهللا بل هو معصية هللا عزوجل؛ ألن اهللا تعاىل قال: 

وإما تخافن من قوم خيانة  ((وى أن نقاتل يف حال العهد وقال:  )) فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ((

حىت إذا عاهدت قوما من الكفار وخفت أن خيونوا ال جيوز أن تنقض اهلد ولكن يعين ))  فانبذ إليهم على سواء

على سواء يعين على علم بأن يننا وبينكم على سواء حىت تكون  انبذ إليهم على سواء؛ يعين قل هلم ال عهد ب

؛ فإن مل  اهللالعهد قد نقض؛ أما أن تقاتل مع العهد فهذا يف سبيل اهللا. األمر الثالث: أن جتتنب فيه حمارم 

جتتنب فيه حمارم اهللا فإنه وإن كان أصله يف سبيل اهللا لكن ال تتحقق فيه الغلبة والنصر؛ بدليل ما وقع للمسلمني 

يف غزوة أحد فإن املسلمني يف غزوة أحد كان األمر يف أول النهار يف أيديهم والغلبة هلم ولكنهم عصوا نعم؟ 

حتى فشلتم  ((وجل:  وا فكانت الدائرة للمشركني يقول اهللا عزعصوا الرسول عليه الصالة والسالم فخذل

منكم من  ((، حصلت اهلزمية  يعين حصلت اهلزمية )) وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون

ـ اهللا أكرب ـ اهللا عزوجل صرف املسلمني عنهم فلم  ))  يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم صرفكم عنهم

شف بعد هذا الت  والتوبيخ الذي يتعظ به من يأيت بعدهم قال  )) ليبتليكم ولقد عفا عنكم ((يقاتلوهم 

ال؛ لكن الصحابة عفا  وحنن لو فعلنا كما فعلوا هل حنن ضامنون أن يعفوا اهللا عنا؟ )) ولقد عفا عنكم ((بعده: 



أن نقول: يف سبيل اهللا البد فيه من شروط؛ ماذا تقولون يف قوم  صار ما فعلوه كأن مل يكن؛   املهماهللا عنهم و 

؟ ليس يف سبيل اهللا؛ وهلذا سئل النيب عليه الصالة والسالم عن الرجل يقاتل  يقاتلون للقومية هذا يف سبيل اهللا

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا ( : شجاعة ويقاتل محية ويقاتل لريى مكانه أي ذلك يف سبيل اهللا؟ قال

يعين هذا كلها ليست يف سبيل اهللا؛ الرجل يقاتل لشجاعة ألنه شجاع والشجاع حيب أن  ) فهو في سبيل اهللا

يقاتل؛ ألن الشجاعة من سجيته واإلقدام من سجيته فيحب هذا؛ والثاين يقاتل محية وحدبا على قومه؛ والثالث 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل  (انه أي ذلك يف سبيل اهللا قال: قاتل رياء ومسعة لريى مك

ومل يقل اهللا عزوجل: تقاتل يف سبيل كذا؛ وهذا من باب اكتفاء بأحد  )) األخرى كافرة ((طيب   . ) اهللا

وأخرى   ((ومل يقل فئة مؤمنة تقاتل يف سبيل اهللا؛ والثاين قال:  )) فئة تقاتل ((الوصفني عن اآلخر؛ األوىل قال: 

ومل يقل: تقاتل يف سبيل الطاغوت؛ فحذف من األول مقابل ما ذكر يف الثاين؛ ويش حذف من ))  كافرة

األول؟ مؤمنة اليت تقابلها كافرة؛ وحذف من الثاين ضد ما ذكر يف األول فحذف يف سبيل الطاغوت وقد ذكر يف 

وأخرى   ((وصفني على اآلخر وهو من البالغة اإلجيازية؛ قال: اعتبار بذكر أحد المن : يف سبيل اهللا؛ وهذا األوىل

ترونهم مثليهم  ((ويف قراءة سبعية:  )) يرونهم مثليهم رأي العين (( . يعين تقاتل يف سبيل الطاغوت )) كافرة

وهنا نشوف من الرائي هل هم املقاتلون يف سبيل اهللا؟ أو الكفار؟ الواقع إن الضمري يصلح هلذا  )) رأي العين

واضح أا تعود إىل الكفار ترون املقاتلني الفئة اليت تقاتل يف  )) ترونهم مثليهم رأي العين ((وهذا نعم؟ لكن 

هللا في منامك قليال ولو أراكهم كثيرا إذ يريكهم ا ((سبيل اهللا مثلي الكفار لكن رؤيا فقط ما هي حقيقية 

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في  )) (( لفشلتم ولتنازعتم في األمر ولكن اهللا سلم إنه عليم بذات الصدور

 )) يرونهم مثليهم رأي العين ((طيب  ؛ )) أعينكم قليال ويقللكم في أعينهم ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال

؛ فإن كانوا مؤمنني يروا أن الكفار مثليهم يرون ثليهم سواء كانوا مؤمنني وال كفاريعين يشاهدوم بأعينهم أم م

الكفار مثليهم فواضح أن الفئة القليلة هي املؤمنة وإن كان الكفار يروم مثليهم رأي العني ففيها إشكال؛ ألم 

 لألقل؟ صارت الغلبة لألكثر لكنهم إذا كان الكفار يرون املؤمنني رأي العني مثليهم صارت الغلبة ملن؟ لألكثر وال

قالوا: إن رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة اهللا إياهم كذلك وإن كانوا يف الواقع دون ذلك؛ على كل حال 

األقرب أن الرائي هم الطائفة املؤمنة وأن املثلني من؟ الطائفة الكافرة يعين ترى الطائفة املؤمنة الطائفة الكافرة 

ن هؤالء الكفار يبلغون ضعفيهم؛ إذا كان املؤمنون املائة كما الكفار؟ يكون مائتني؛ فإذا قلنا: إن مثليهم وحتقق أ

ملاذا؟ ألن عدد  )) مثليهم ((هذه اآلية يف قضية الواقعة وهي يف يوم بدر صار عندنا إشكال كبري يف قوله: 

مائة إىل ألف وهل تسع مائة وألف تكون املؤمنني يف بدر ثالمثائة وبضعة عشر رجال، وعدد الكفار ما بني تسع 



؟ نعم تقريبا ثالثة أمثال، ثالثة أمثال أو أكثر ؛ فذهب بعض العلماء إىل أم  مثلي ثالمثائة وبضعة عشر رجال

يروهم مثليهم وإن كانوا يف احلقيقة أكثر نعم؟ وذهب بعض العلماء إىل أن املراد باملثل هنا الزائد وجعل معىن 

؛ وهذا إذا قلنا: إن اآلية يف قضية الواقعة وهي غزوة بدر؛ أما  أي يروم أكثر منهم )) م مثليهميرونه ((قوله: 

إذا قلنا: إا ضرب مثل ففيه إشكال وال ال؟ ال إشكال فيه إذا قلنا إنه من باب ضرب املثل وأن املؤمنني إذا كانوا 

وعلم أن فيكم ضعفا  مكاآلن خفف اهللا عن (( نصف الكفار فإنه يغلبونه وهذا هو املطابق لقول اهللا تعاىل:

فهنا الفئة تغلب مثليها أليس   )) فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين

يرونهم مثليهم رأي  ((كذلك؟ الفئة تغلب مثليها، املائة تغلب مائتني، واأللف يغلب ألفني؛ طيب قال اهللا: 

إذا جعلنا الرؤية بصرية ؛ وأما  )) يرونهم ((أو  )) ترونهم ((هذه مصدر مؤكد لقوله:  )) العينرأي  )) (( العين

إذا جعلناها علمية أي يعلموم مثليهم رأي العني فهي أيضا من باب التوكيد املعنوي؛ يعين يعلموم علما يقينيا  

؛ والباء هنا باء الوسيلة أي يؤيد بسبب نصره يؤيد يقوي )) واهللا يؤيد بنصره من يشاء (( كما يروم بأعينهم .

من يشاء؛ وقلت إن الباء للوسيلة كما يقال: ذحبت بالسكني؛ وضربت بالعصا؛ فالنصر إذا وسيلة التأييد فهو 

ممن تقتضي احلكمة نصره أو ممن تقتضي احلكمة تأييده؛  )) من يشاء ((يقوي عزوجل بنصره من يشاء؛ طيب 

 : ((اءت بلفظ املشيئة أو جاءت معلقة باملشيئة جيب أن نقرا باحلكمة لقول اهللا تعاىلوجيب أن نقيد كل آية ج

إن  )) (( إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار (( . )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما

؛ أي إن يف ذلك املذكور لعربة يعين إلعتبارا واالعتبار  املشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية )) في ذلك

والعبور من شيء إىل شيء، مأخوذ من العبور من شيء إىل شيء؛ يعين كأن اإلنسان يعرب بعقله من املذكور إىل 

يق ؟ بأن الفئة قليلة تغلب الفئة كثرية؛ فيكون فيها حتق ؛ فهنا ذكرت لنا القصة؛ نأخذ منها العربة مباذااملعقول 

فإذا افتخر الكفار بكثرم نقول هلم: إن كثرتكم ال تغين عنكم  قل للذين كفروا ستغلبون )) ((لقوله تعاىل: 

إن  (( . شيئا؛ فهذه فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة ومع ذلك صارت الغلبة ملن؟ لليت تقاتل يف سبيل اهللا

؛ ولكن ما املراد باألبصار هنا؟ هل  باب مجع سبباألبصار مجع بصر كأس )) في ذلك لعبرة ألولي األبصار

هو بصر الرؤية احلسية أو بصر العقل أو يشمل؟ يشمل مادام أم يروم رأي العني فيكون فيه عربة ألويل 

، بعقوهلم ولو كانوا مل يروا ذلك رأي  ؛ وكذلك هو عربة ألويل األبصار بالعقول األبصار للذين رأوا بأعينهم

   . ؟ نعم ؛ نأخذ األسئلة وجل . مث قال اهللا عز إذا مسعوا اعتربوا فكان يف ذلك عربة هلم العني؛ ألم

  



  أليس املسلمني اليوم غثاء كغثاء السيل؟  السائل :

أي نعم بلى يصدق على املسلمني اليوم أم غثاء كغثاء السيل ألن األمم تداعوا عليهم كما تداعى   الشيخ :

   نعم.على األكلة على قصعته 

  ؟ هذه الفئة وصفها  )) فئة تقاتل في سبيل اهللا ((شيخ  السائل :

خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير: إحدامها فئة  )) فئة تقاتل في سبيل اهللا ((هو يقول: إنه جيوز أن جنعل   الشيخ :

خرب ملبتدأ حمذوف  )) فئة ((، ما ذكره وجه من أوجه اإلعراب اآلية يعين أنه جيوز أن جنعل  ؛ وهذا صحيح تقاتل

تقديره: إحداهم؛ ولكن قد قرر أهل العلم قاعدة يا هداية اهللا وهو: أنه إذا أمكن أن يكون الكالم غري مقدر 

؛ إنه حيمل الكالم إذا أمكن على غري  ؛ مر علينا هذا يف أي شيء؟ يف النحو ويف أصول الفقه أيضا فهو أوىل

   . صار التقسيم يقسم هؤالء إىل هذا وهؤالء إىل هذا؛  حذف؛ إذا قلت: قوم يبيعون وقوم يؤجرون

إىل ثالثة أقسام مث قلنا خطاب خاص  )) قل للذين كفروا ((شيخ حنن قسمنا اخلطاب يف قوله تعاىل:  السائل :

أمل نشرح لك صدرك هذه عامة  )) ألم نشرح لك صدرك ((للرسول صلى اهللا عليه وسلم ومثلنا قوله تعاىل: 

   ؟ لكل واحد إذا اهتدى انشرح صدره لإلسالم

هذا خاص  )) ورفعنا لك ذكرك )) (( ووضعنا عنك وزرك ((ال ال ال ألن اإلسالم هذا للتقرير   الشيخ :

  بالرسول.

  ؟ويعصون اهللا تعاىل إن معصية ما موقف ااهد الذي جياهد ومعه  السائل :

حال هؤالء ال يستحقون النصر، الذين يعصون اهللا عزوجل ال يستحقون النصر؛ ألن املعصية على كل   الشيخ :

، أحيانا ينصر الظامل على الظامل من أجل إهانة الثاين كما قال  سبب للخذالن لكن قد ينصرون لظلم خصمهم

فانتصار اليهود مثال على أهل فلسطني من  )) وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ((تعاىل: 

؛ وبالفعل املسلم أحق بالنصر من الكافر  هذا النوع وإال أهل فلسطني أحق بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمني

    لكن قد يكون عند املسلم معاصي كثرية توجب أن يذل من قبل الكافر.

؛ وهلذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون  له نقول: إن هذا هو سر السجود، كمال التعبد هللا والتواضع

أن اهللا حرم  (؛ وقد ورد يف احلديث:  من ربه عزوجل ألنه تواضع هللا ونزل فرفعه اهللا وصار أقرب ما فيه إىل رم



؛ ألن عصاة املؤمنني إذا مل يتب اهللا  فيمن يدخل النار من أويل العصاة) على النار أن تأكل أعضاء السجود 

يهم ومل تكن هلم حسنات ترجح على سيئام فإنه يعذبون يف النار بقدر ذنوم؛ لكن أعضاء السجود حمرتمة عل

  ؛ وهلذا قال بعضهم:  ال تأكلها النار وال تؤثر فيها

     من فضلك الوافي وأنت الباقي                                          أتقتهايا  رب  أعضاء  السجود  

  هم  على  الهام  بعتق  الباقي   والعتق يسوي في الغنى يا ذا الغنى   

إىل أن يعتق مجيع البدن قال املؤلف رمحه اهللا ولو حبائل بني توسل إىل اهللا أن يعتق مجيع العتق بسراية العتق له 

  أي يبعدمها أعضاء سجوده وجيايف بني جنبيه جيايف الفاعل من ؟ املصلي السائل جيايف عضديه عن جنبيه 

  

  

  

 



زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل  ((

أعوذ باهللا من  . )) المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهللا عنده حسن المآب

 المهادقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس  ((وجل:  الشيطان الرجيم. قال اهللا عز

  هذه اآلية مصدرة بقل تدل على أن اهللا أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإبالغها إىل الكفار؛ )) 

؟ يعين كون اهللا يأمر نبيه أمرا خاصا  فما الذين يفيده تصدير بعض األحكام أو األخبار بقل الشيخ :

  ؟  بتبليغ هذا الشيء ما الذي يدل عليه

  ،  يدل على أمهيته الطالب :

على أمهيته وأنه أمر أن يبلغه أمرا خاصا مع أن الرسول صلى اهللا أمر أن يبلغ القرآن كله لكن  الشيخ :

قل للمؤمنين يغضوا  )) (( قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة ((هذا يدل على أنه معتىن به مثل: 

   . واألمثلة على هذا كثرية )) من أبصارهم

  فيها قراءتان يا عبد الرمحن ؟  )) ستغلبون ((قوله:  الشيخ :

   )) فسيغلبون (( الطالب :

  . طيب الشيخ :

  ؛ ومعىن احلشر؟  )) تحشرون إلى جهنم ((قوله:  الشيخ :

  اجلمع  الطالب :

  . طيب الشيخ :

؟ آية يعين عالمة لكن على أي  آية على أي شيء )) قد كان لكم آية في فئتين ((قوله:  الشيخ :

  ؟ آية على أيش؟  شيء؟ ما حضرت

  على أم سيغلبون  الطالب :

  . ، على أن الكافر مغلوب على أم سيغلبون الشيخ :



  ؛  ؟ ما عندنا مؤلف هذا قرآن))  فئتين ما املراد بالفئتني يف قوله: (( الشيخ :

   بدرالطالب :

  ؛  إا إشارة إىل غزوة بدر وهذا هو الذي عليه اجلمهور طيب  الشيخ :

   وقال بعض العلماء؟ الشيخ :

   مثال الطالب :

  . ، يعين معىن اآلية تشمل أهل بدر وغريهم مثال الشيخ :

تروهم  ((إذا قلنا: إم أهل بدر، إا إشارة إىل أهل بدر فكيف جنمع بني الواقع وبني قوله:   الشيخ :

  ؟  )) مثليهم رأي العين

  يعين رؤية الكثرة مثليهم  الطالب :

فيكون املراد ))  ثم ارجع البصر كرتين ((؛ وال يدل ذلك على التثنية مثل:  الزيادةمطلق  الشيخ :

مبثلني الزيادة بقطع النظر عن كونه مثال ومثال ألن املعروف أن املسلمني يف بدر ثالمثائة وبضعة عشر 

  . رجال وأن املشركني ما بني تسع مائة إىل ألف

  يا عمر فيه رأي آخر؟  الشيخ :

  مثليهم يعين وإن كانوا أكثر منهم لكنهم يرون أم مثليه؛  الطالب :

  يعين قللوا بأعينهم ؛ ))  يرونهم مثليهم (( الشيخ :

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليال ويقللكم  (( من القرآن؟  ؟ ويش يؤيد ويؤيد هذا الشيخ :

  . في أعينهم ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال ))

   ؟ خص اثنني مع أنه يف آية األنفال قال قليل فقطوملاذا  الشيخ :

   جيب على املؤمن أن يصابر اثنني  الطالب :



، جيب على املؤمنني أن يصابروا مثليهم  أراهم اهللا مثليهم ألن املؤمن جيب أن يصابر االثنني الشيخ :

أي: ضعفني؛ وعليه فيكون فأروا مثليهم هذان رأيان فيه رأي ثالث اطلعت عليه اليوم: أن املراد مبثلني 

مطابقا للواقع ألن ضعف الشيء كثره مرتني فإذا كان ضعفني صار كثره ثالث مرات، واملشركون ما بني 

  . تسعمائة إىل ألف واملسلمون ثالمثائة وبضعة عشر رجال

نهم يرو  ((يال يا عيد الفاعل من ؟ من الفاعل يا عيد  )) يرونهم مثليهم رأي العين ((قوله:  الشيخ :

  ؟  )) مثليهم

  ؛  املؤمنون الطالب :

  ؟  )) يرونهم ((؟  واملفعول به الشيخ :

  ؛  يعود على الكافرين الطالب :

  . يعين يرى املؤمنون الكافرين الشيخ :

  يعود على من يا خالد؟  )) مثليهم ((الضمري يف  الشيخ :

  ؛  ما حضرت الطالب :

  طيب على املؤمنني يعين يرى املؤمنون الكافرين مثليهم أي مثلي؟  الشيخ :

   مثلي مؤمنني، الطالب :

  مثلي املؤمنني.  الشيخ :

  فيه  )) يرونهم ((؟ يف  فيها قراءة هداية اهللا الشيخ :

   )) ترونهم (( الطالب :

. طيب أو عائد  عائد على املؤمنني )) ترونهم ((طيب وعلى هذا يكون اخلطاب يف قوله:  الشيخ :

  . )) قد كان لكم ((على الكفار بناء على مرجع لكم يف 



فيها ما يعرف حبذف أحد املتقابلني لداللة اآلخر  )) فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة ((يف قوله: 

  عليه يف مقابله ؟ 

   )) فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة (( الطالب :

  ؟  ويش اهلدف منها الشيخ :

  مقابل؛  الطالب :

  ويش املقابل؟ ويش التقدير؟  الشيخ :

   ؛ فئة مؤمنون وأخرى كافرة الطالب :

  ؛  أمحد ؟ التقدير: فئة مؤمنة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت  الشيخ :

لكن مل يذكر ما تقاتل فيه؛ ويف املؤمنني ذكر  )) وأخرى كافرة ((يف الكفار ذكر الكافرة قال:  الشيخ :

ما يقاتلون فيه ومل يذكر وصف اإلميان؛ فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا التقسيم الذي ذكرمت ؟ 

  نعم فيصل؟ 

  ))... (( الذين آمنوا قوله تعاىل:  الطالب :

يا عيان هل املشيئة  )) يشاءمن  ((كلمة:   )) واهللا يؤيد بنصره من يشاء ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟  مطلقة

  ؛  مقيدة الطالب :

  ؟  مقيدة؟ مباذا الشيخ :

   ، باحلكمة الطالب :

وما تشاءون إال أن  ((كل نص علق على املشيئة فهو مقيد باحلكمة؛ ما دليلك ؟ باحلكمة    الشيخ :

  . فهذا دليل على أن مشيئة اهللا تابعة لعلمه وحكمته )) يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما

   ما هي العربة يا ؟))  لعبرة ألولي األبصار (( وقوله: الشيخ :



   ةالعظ  الطالب :

وأصلها يف اللغة ما يعرب من شيء إىل شيء؛ ومنه عند الناس عبارة يعين تعرب املاء من جهة إىل  الشيخ :

  إىل هذه احلال.جهة؛ فاإلنسان يعرب من هذه احلال 

   ومن الذي يعترب؟ الشيخ :

  أويل األبصار؛   الطالب :

  األبصار بالعني أو األبصار بالقلب ؟  الشيخ :

  أبصار القلب؛  الطالب :

فإنها ال  ((والذي خيشى هو القلب  )) إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ((؟  القلب ما دليلك الشيخ :

   )) في الصدورتعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي 

يف هذه  ))   قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ((وجل:  قال اهللا عز

فهو عبد ال يعبد  )) قل ((اآلية: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد توجه إليه األوامر؛ لقوله: 

ومن  . اهللا نبيه أن يبلغه للكافرينوفيها: أمهية هذا األمر أو هذا اخلرب الذي أمر  . ورسول ال يكذب

فوائدها: تقوية املؤمنني حيث يقال ألعدائهم الكفار: ستغلبون يف الدنيا وليس لكم عاقبة يف اآلخرة 

ستغلبون  ((ومن فوائدها أيضا: إرعاب الكفار وحتذيرهم؛ لقوله:  فإنكم ستحشرون إىل جهنم.

اهللا تعاىل جيمع الكفار بني العقوبتني: عقوبة الدنيا  ومن فوائد اآلية أيضا: أن . )) وتحشرون إلى جهنم

إن الذين   ((حىت وإن بذلوا أمواال كثرية ))  ستغلبون ((وعقوبة اآلخرة؛ أما عقوبة الدنيا ففي قوله: 

وأما  )) كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم يكون عليه حسرة ثم يغلبون

؛ أما املؤمن فإن اهللا إذا عاقبه يف الدنيا مل يعاقبه يف  )) وتحشرون إلى جهنم ((: العقوبة الثانية فقوله

 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير (( اآلخرة، لن جيمع اهللا له بني العقوبتني

ومن فوائد اآلية الكرمية: البشرى لنا حنن يف هذا الزمن أن الكفار لو صدر لو صدقنا اهللا تعاىل يف  . ))

(( كتب اهللا ومن الذي يغلب؟  )) قل للذين كفروا ستغلبون ((اإلميان لكانوا مغلوبني؛ ألنه قال: 

فلو أننا  )) ة الدنياإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيا )) (( ألغلبن ورسلي إن اهللا قوي عزيز



رجعنا إىل اإلميان حقا بالعقيدة، والقول، والعمل، واألخالق، واآلداب ومجيع ما يتعلق بشريعة اإلسالمية 

لكان الكفار أمامنا مغلوبني؛ ويشهد هلذا الواقع الذي حصل يف سلف هذه األمة حيث ملكوا مشارق 

وهذا  )) وتحشرون إلى جهنم ((ذاب النار؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات ع . األرض ومغارا

ومن الفوائد اآلية الكرمية: إنشاء  . أمر ثابت يف الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني؛ ومن أنكر فقد كفر

...  قد كان لكم آية في فئتين ((أما قوله:   )) وبئس المهاد ((الذنب بل غاية الذنب للنار؛ لقوله: 

ويتفرع على  . فمن فوائدها: ضرب األمثال باألمور الواقعة؛ ألن ذلك أبلغ يف التصديق والطمأنينة ))

وجل أن يضرب املثل للمدعوين باألمور الواقعة؛ ألن ذلك أبلغ؛  ذلك: أنه ينبغي للواعظ والداعية هللا عز

إىل البلد الفالين حيث كان  فمثال: إذا أراد أن يدعوا إىل ترك املنكرات والقيام بالواجبات قال: انظر

يسمى يف األول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق األوسط وكل من أراد املتعة من 

الشرق األوسط ومن أوروبا ومن غريها يذهب إىل هذا البلد ألنه جيد غاية ما يكون من املتعة أصبح اآلن 

حىت فروا من ديارهم فبدال أن كانت مدينتهم تزيد  أارا جتري من الدماء، جعل اهللا تعاىل بأسهم بينهم

على املليون أصبح اآلن ليس فيها إال مائتني ألف يعين ذهب أكثر من ثالثة أرباع يف البلد من الفنت 

واحملن؛ فإذا ضربت هذا املثل الواقع ملن حتذرهم أن يقعوا يف الرتف فيهلكوا صار يف هذا عربة؛ وهلذا 

من فوائد اآلية الكرمية: أن  . )) قد كان لكم آية في فئتين التقتا ((وله: ضرب اهللا هذا املثل بق

اإلنسان مهما بلغ من الصدق فإن عرضه األشياء الواقعة جتعل كالمه حق اليقني؛ واملراتب قد سبق لنا 

اه أا ثالثة: علم اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني؛ علم اليقني هو خرب الصادق؛ وعني اليقني ما تر 

بعينك مشاهدا؛ وحق اليقني ما تدركه حبسك؛ فإذا قال لك القائل: هذه تفاحة، أو عندي تفاحة يف 

جييب تفاحة وهو رجل صادق فالذي أدركت أنه يوجد تفاحة أدركت بعلم اليقني؛ فإذا أخرجها ونظرت 

إنه ينبغي لإلنسان  إليها فهذا عني اليقني؛ فإذا أكلتها فهو حق اليقني ألن هذا هو الواقع؛ إذا نقول:

مهما بلغ من ثقة الناس به أن يضرب األمثال للناس حىت يقتنعوا بقوله؛ ألننا حنن ال نشك يف أن 

مث ضرب مثال واقعيا بأن  )) قل للذين كفروا ستغلبون ((أصدق الكالم كالم اهللا، وقد قال اهللا تعاىل: 

ية الكرمية: أن النصر ليس بكثرة العدد، وال بقوة ومن فوائد اآلمع أم أكثر من املؤمنني . الكفار غلبوا 

؛ ولكن إذا  )) واهللا يؤيد بنصره من يشاء ((العدد؛ ولكنه من اهللا؛ ألن اهللا ملا ضرب هذا املثل قال: 

وعد  ((وجل بقوله:  قيل: ما هي الوسيلة احلقيقية لنصر اهللا الذي به التأييد؟ فاجلواب: ما ذكره اهللا عز

ا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم اهللا الذين آمنو 



إىل اآلن مل يأت سبب ))  وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

هذا واحد إخالص العبادة هللا عزوجل هذا من أسباب  )) يعبدونني ال يشركون بي شيئا ((النصر قال: 

وليصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز  ((يضا أسباب أخرى ذكر اهللا يف قوله: النصر؛ هناك أ

  . )) الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

اهللا إخالصا ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القتال ال يكون سببا للنصر إال إذا كان يف سبيل اهللا؛ يف سبيل 

ويش بعد؟ واتباع الشرع موافقة الشرع؛ واجتناب احملارم . فإذا متت هذه األمور الثالثة: اإلخالص؛ وأن 

ومن فوائد اآلية  . يكون موافقا للشرع؛ وأن تتجنب فيه احملارم املعاصي فهذا هو الذي يف سبيل اهللا

فمن  )) فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة ((الكرمية: أنه ال إلفة بني املؤمنني والكافرين؛ لقوله: 

حاول أن جيمع بني املؤمنني والكافرين فقد حاول اجلمع بني النار واملاء وهذا شيء غري ممكن، ال ميكن 

ألولياء اهللا أن يكونوا متآلفني مع أعداء اهللا؛ ومن حاول أن يؤلف بني أولياء اهللا وأعداء اهللا فمعناه أنه 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى  ((ة اهللا؛ لقول اهللا تعاىل: سوف يقضي على والي

وكيف  )) أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين

كن؛ ميكن لشخص يقول إنه من أوليا اهللا وأنه مؤمن باهللا أن يوايل أعداء اهللا الكافرين باهللا هذا ال مي

الرسل أن الصراع قائم دائم إما بالقول وإما بالفعل؛ إما   وهلذا جند أن الصراع بني أتباع الرسل وأعداء

وإما بالصراع  )) إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيدهم وألسنتهم بالسوء ((بالقول: 

يري ااهدين األمر على الواقع، أو ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل قد  . املسلح كما هو معروف

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم  ((على خالف الواقع حلكمة كما تشهد بذلك آية األنفال: 

ألن اإلنسان إذا رأى عدوه قليال نشط، نشط على القتال؛ وإذا رآه كثريا ))  قليال ويقللكم في أعينهم

لكفار قليال وأرى الكافرين املؤمنني قليال ألجل كل واحد   اخنذل؛ فاهللا سبحانه وتعاىل أرى املؤمنني ا

واهللا يؤيد بنصره من  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الفعل أو إثبات أفعال اهللا؛ لقوله:  . على القتال

فأضاف الفعل ))  تقاتل في سبيل اهللا (( ومن فوائدها أيضا: الرد على اجلربية يف قوله: . )) يشاء

اجلربية يقولون: إنه ال يضاف الفعل إىل الفاعل إال على سبيل ااز كما تقول: أكلت النار إليها؛ و 

ومن فوائدها: إثبات املشيئة هللا؛ لقوله:  . احلطب؛ وإال فإن اإلنسان ال يفعل باختياره بل جيرب على فعله

إن في  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يعترب يف األمور إال أولوا البصائر؛ لقوله:  . )) من يشاء ((

ومن فوائدها: أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار والتعاظم مبا  . )) ذلك لعبرة ألولي األبصار



تدل على جيري فاعلم أنك ضعيف البصرية؛ ألن اهللا إذا أثبت العربة ألويل األبصار فإن انتفاء العربة 

ومن فوائد اآلية: الثناء على أهل البصرية؛ ألن السياق سياق مدح  . ضعف البصرية أو عدمها بالكلية

زين للناس حب  ((وجل:  مث قال اهللا عز فيكون فيه ثناء على أهل البصرية وقدح يف عمي القلب .

لمسومة واألنعام الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل ا

من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل  ((؟  كم هذه  )) والحرث

سبعة إال أن تريد أن جتعل الذهب والفضة واحدة؛ الذهب والفضة  )) المسومة واألنعام والحرث

هل املزين اهللا  أي جعل هذا الشيء زينا يف قلوم؛ ومن الذي زين؟ )) زين للناس ((اثنني؛ طيب 

؛ وقد أضاف اهللا التزيني إىل نفسه يف عدة  ، املزين هو اهللا عزوجل؟ أو املزين الشيطان؟ املزين هو اهللا

؛  )) إن الذين ال يؤمنون باآلخرة زينا لهم أعمالهم )) (( كذلك زينا لكل أمة علمهم ((آيات 

لكن تزيني  )) الهم فصدهم عن السبيلفزين لهم الشيطان أعم ((وأضاف التزيني أيضا إىل الشيطان: 

الشيطان إمنا كان بالنسبة ألعمال هؤالء يعين زين هلم األعمال؛ أما األشياء املخلوقة فالذي يزينها هو 

وجل يف قلوم ابتالء واختبارا؛ ألنه لو ال تزيني هذه  أي زينها اهللا عز )) زين للناس ((وجل؛  اهللا عز

عرف املؤمن حقا؛ لو كان اإلنسان ال يهتم مبثل هذه األمور مل يكن له ما األشياء يف قلوب الناس ما 

يصده عن دين اهللا؛ فإذا ألقي يف قلبه حب هذه الشهوات فإن قوي اإلميان ال يقدمها على حمبة اهللا 

رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال  عزوجل؛ أمل تروا إىل قول الرسول عليه الصالة والسالم: (

هذا ممن يظله اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله؛ واملرأة ذات املنصب واجلمال هي )  ف اهللافقال: إني أخا

من أشد ما يتعلق باإلنسان يف النساء؛ منصب ومجال ومع ذلك قال: إين أخاف اهللا، ودعته يف موضع 

ال: إين خال ليس فيه أحد؛ ألنه لو كان فيه أحد لقال: لقال عندنا أحد كيف تقولني كالم هذا؟ لكن ق

أخاف اهللا؛ املوضع اخلايل كاملوانع منتفي، وأسباب الفاحشة موجودة منتشرة ومع ذلك قال: إين أخاف 

 )) حب الشهوات من النساء ((قال:  . وجل اهللا؛ إذا هذا التزيني نقول: إنه ابتالء واختبار من اهللا عز

 رد الشهوة ال ألمر آخر؛ وهلذا هل ومل يقل: حب النساء؛ الشهوات؛ يعين أن يتزوج اإلنسان املرأة

يدخل يف هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ ويقال إنه ممن زين له حب الشهوات ؟ ال؛ ألنه عليه 

الصالة والسالم مل يتزوج امرأة بكرا؛ ولو كان يريد الشهوة الختار األبكار اجلميالت وال مينعه مانع من 

ملا يف اختيار النساء من قبله عليه الصالة  ) النساء والطيب حبب إلي من دنياكم (ذلك؛ ولكنه قال: 

والسالم من املصاحل العظيمة كاتصاله بالناس وقبائل العرب وكذلك نشر العلم عن طريق النساء السيما 



حب  ((العلوم البيتية اليت ال يطلع عليه إال النساء إىل غري ذلك من املصاحل؛ املهم أن اآلية تقول: 

؛ ألن تزيني حب النساء إذا كان لغري جمرد الشهوة قد  ومل يقل: حب النساء )) النساء الشهوات من

حب الشهوات من  ((حيمد عليه اإلنسان؛ لكن إذا كان رد الشهوة فهذا من الفتنة؛ وهلذا قال: 

تخر به؛ أيضا حيب البنني ال ليكون عونا له على طاعة اهللا ولكن ليف )) البنين ((الثاين:  . )) النساء

( (وكانوا يف اجلاهلية يفتخرون بالبنني ويتشاءمون من البنات؛ إذا بشر أحدهم باألنثى ماذا يكون حاله؟ 

خيتفي منهم خمافة املسبة مث يفكر ويقدر ((أميسكه  )) ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم

لى هو وذل و هضم حلقها أم يدسه على هو أم يدسه يف الرتاب)) يعين أميسك هذا املولود وهو األنثى ع

املهم أن البنني الشك أن  ))  أال ساء ما يحكمون ((يف الرتاب يدفنها حية يف الرتاب؛ قال اهللا تعاىل: 

كثريا من الناس زين هلم حب البنني شهوة، وليس شهوة للجنسية ولكن شهوة الفخر والشرف واألة أنا 

والقناطير المقنطرة من الذهب  (( . وما أشبه ذلكأوالدي عشرة، أنا عندي عشرون من الولد، 

القناطري مجع قنطار وما املراد بالقنطار؟ قيل املراد به ألف مثقال ذهب فإذا صارت قناطري  )) والفضة

تكون آالف؛ مقنطرة معتىن ا؛ وقيل: إن القنطار ما ميأل مسكة الثور، يعين جلد الثور من الذهب 

؛ على كل حال ذكر اهللا تعاىل هذه املبالغ من الذهب والفضة ألنه   ي نعموهذا أكثر من ألف مثقال؟ أ

كلما كثر املال يف الغالب افتنت اإلنسان به، كلما كثر افتنت اإلنسان به؛ فإذا كانت قناطري املقنطرة من 

نص عليهما ألا أغلى ما يكون من  )) من الذهب والفضة (( . الذهب صارت الفتنة ا أشد

؛ ولذلك تتعلق الرغبات هلذين اجلوهرين: الذهب والفضة؛ حىت لو وجد جواهر نفيسة ال جتد  األموال

تعلق القلوب ذه اجلواهر كتعلقها بالذهب والفضة؛ اآلن يدلسون على الذهب ويدلسون على الفضة، 

لنفوس يأتون باألشياء مطلية باللون األصفر أيش؟ تقليدا للذهب وإال ما هي ذهب؛ ألنه يعلمون أن ا

  تندفع بقوة إىل الذهب وهلا رغبة قوية للذهب والشاعر يقول:

  إلى من عنده ذهب           رأيت الناس قد ذهبوا         

   إلى من عنده مال     ورأيت الناس قد مالوا         

الذهب هو املعدن املعروف ذو اللون األصفر؛ واشتهر أخريا عند  )) من الذهب والفضة ((يقول: 

الناس ما يسمونه بالذهب األبيض ولكن ليس هذا هو الذهب وإن كان عندهم أنه مبنزلة الذهب يف 



والفضة أيضا معدن معروف وجوهر  . الغالء وتعلق النفوس به لكنه ليس هو الذهب املعين يف هذه اآلية

  . لذهبمألوف لكنه أقل من ا

  ؟  شيخ! الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما تزوج بكرا السائل :

   ال ما تزوج بكرا يف الغالب ما أحد إال عائشة فقط عائشة تزوجها وهي بكر.  الشيخ :

 نقلنا إن املؤمنني ال يتخذ الكافرين أولياء لكن يف حال الدعوة يعين دعوته كيف يقدم اإلنسا السائل :

  ؟ 

؛ ألسنا  اختاذهم أولياء معناه أن يتوالهم عن صورة هذا معناه ال أن يتقرب إليهم لدعوم  الشيخ :

؟ نعطيهم املال لتألفوا على اإلسالم فأنا ما أتقرب إليه ألين أحب أن أقرب إليه  نعطيهم من مال الزكاة

؛  ع ما هو هو الويلشخصيا، أتقرب إليه ليقرب إىل اإلسالم؛ وهنا أشعر بنفسي أنين أنا وليه يف الواق

   فهذا هو الذي يتخذه وليا. ضده، من الكفار عموما يتواله ويناصره ويعا فمن اختذ وليا من النصارى

  هل نبدأهم بالسالم لنقربه ؟  السائل :

ال ما نبدأهم بالسالم، السالم ما نبدأهم، نبدأهم بالتهنئة مثال صباح اخلري، كيف حالك؛   الشيخ :

   أيديهم فصافحهم وإال فال. املصافحة هم مدوا

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل  ((

أعوذ باهللا من  )) المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهللا عنده حسن المآب

  ...)) النساء والبنينزين للناس حب الشهوات من  ((الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

   من املزين ياسر؟))  زين (( قوله:  الشيخ :

  املزين اهللا سبحانه وتعاىل.  الطالب :

  ملاذا زينها؟   الشيخ :

  لتكون بشرى لعباد؛ الطالب :

   بشرى؟   الشيخ : 



  لتكون امتحان العباد؛   الطالب :

  وجل. ما يريد اهللا عز نعم زين المتحان العباد هل يقدمون هذه الشهوات أو  الشيخ :

   هل يشمل املؤمن الكافر؟ )) للناس : ((قوله  الشيخ :

   يشمل؛  الطالب :

؛ إذا قيل: املؤمنون فهو  أي نعم يشمل املؤمن الكافر؛ يعين إذا قيل: الناس تكون للعموم   الشيخ :

  . خاص

  ؟  ملاذا مل يقل: حب النساء )) ... حب الشهوات من النساء ((قوله:   الشيخ :

  ؛  ألن حب النساء بدون شهوة هو حممود وحب النساء للشهوة فقط هو فتنة الطالب :

  . نعم  الشيخ :

  ؟  ملاذا خص البنني دون البنات  الشيخ :

  . ألن هذا هو موضع االفتخار عند العرب وما زال الناس اآلن يرغبون األبناء أكثر من البنات الطالب :

   القناطري  )) القناطير المقنطرة ((  الشيخ :

  ؛  ع قنطارمج الطالب :

  وما هو القنطار؟   الشيخ :

  اآلالف الكثرية   الطالب :

  . ؟ طيب اآلالف الكثرية، القول الراجح أا اآلالف الكثرية من الدنانري نعم  الشيخ :

  فهد ويش معناها؟  )) المقنطرة ((  الشيخ :

  ؛  املعتىن ا الطالب :

  نعم املعتىن ا اليت يعتين ا أصحاا وحيفظوا ويعدوا بل رمبا أحيانا يدفنوا خوفا عليها .  الشيخ :



   ؟ طيب قرأناها )) الخيل المسومة ((

الذهب والفضة مها املعدنان املعروفان اللذان تتعلق ما  )) من الذهب والفضة ((وجل:  قال اهللا عز

رغبة اخللق مجيعا، كل بين آدم تتعلق رغبتهم بالذهب والفضة أكثر مما تتعلق بغريمها؛ وهلذا كان الذهب 

والفضة قيمة جلميع األشياء؛ كل األشياء تباع مباذا؟ بالذهب والفضة؛ يعين ما جتد مثال غريمها من 

قيمة لألشياء تباع به األشياء أبدا؛ بعت دراك مباذا بأي شيء؟ بالذهب والفضة، بعت األموال يكون 

سيارتك بالذهب والفضة، بعت كتابك بالذهب والفضة؛ كل شيء يكون عوضه الذهب والفضة، فهما 

الذهب هو ذلك املعدن األمحر والفضة هو  )) من الذهب والفضة ((حمل رغبة الناس؛ وهلذا قال: 

ولكن هل إذا حول الذهب وصار أبيضا يثبت له احلكم الذهب األمحر فيحرم  . بيض املعروفاملعدن األ

على الرجال لبسه؟ أو يتغري احلكم بتغري احلال؟ حنن نسمع أن فيه ذهبا أبيض ولكن الذهب األمحر هو 

يكون الذي نص عليه فإذا حول إىل ذهب أبيض فإن كان جمرد اللون فعندي حمل نظر هل يعترب ذهبا و 

نصابه يف الزكاة نصاب الذهب، ويكون حراما على الرجال، وحيرم بيعه بالذهب األمحر متفاضال ؟ أو 

نقول: إنه انتقل وصار يف احلكم الفضة؟ هذا حيتاج إىل أن نعرف ما رأي الكيمويني يف هذا الشيء هل 

من الذهب والفضة  ((: وقوله . إنه ينتقل مبا يضاف إليه من املادة اليت جتعله أبيض أو ال ينتقل

اخليل يف هذه احليوانات املعروفة؛ ومسي خيال ألن صاحبها غالبا يبتلى باخلياالت  )) والخيل المسومة

بأا أفخر املراكب؛ فالراكب هلا يكون يف قلبه خيالء؛ أو أا هي ختتال يف مشيتها؛ وهلذا ترى اخليل 

ا أنه ال شيء عند مشيتها ليست كغريها، تشعر بأن فيها ترفعا واختياال؛ قال بعضهم: أو ألا خييل إليه

يساميها وهذا ال ندري عنه اللهم إال ما يظهر من أثر مثل اختياهلا يف مشيتها؛ على كل حال اخليل 

معروفة؛ وأصحاا الشك أم يرون أم فوق الناس ألا أفخر املراكب يف ذلك الوقت وإىل اآلن قال 

ومن املعلوم أن اآلية  . ) لى يوم القيمةالخيل معقود في نواصيها الخير إ (النيب عليه الصالة والسالم: 

هنا يف سياق من أحب شهوة اخليل، يعين اختذها شهوة؛ فهذا هو حمل التزيني املذموم ؛ أما من اختذها 

ليجاهد ا يف سبيل اهللا فهذا خري، هذا الشك أا خري له؛ كما أن من أحب الذهب والفضة ال 

اخليل قسمها الرسول عليه  . ملال من املصاحل فهذا حممودللشهوة ومجع املال ولكن ملا يرتتب على ا

الصالة والسالم إىل أقسام ثالثة: فخر وخيالء، أو ليناوئ ا املسلمني فهذا له وزر؛ ثانيا: اختذها 



ليجاهد عليها يف سبيل اهللا فهذا له أجر؛ ثالثا: اختذها للركون والتنمية واالستفادة من ورائها فهي له 

  . وال أجر وال وزر سرت، فال إمث

 



قسم النيب عليه الصالة والسالم اخليل إىل أقسام ثالثة: فخر وخيالء، أو ليناوئ ا املسلمني فهذا له وزر؛ ثانيا: 

اختذها ليجاهد عليها يف سبيل اهللا فهذا له أجر؛ ثالثا: اختذها للركوب والتنمية واالستفادة من ورائها فهي له 

ومنه  ((قيل: املسومة اليت تسوم أي تطلق لفرعى كما قال تعاىل:  )) المسومة ((وقوله:  . سرت، ال أجر وال وزر

وقيل: املسومة املعلمة اليت تعال هلا أعالم للزينة والفخر مثل أن جياال عليها ريش النعام أو  )) شجر فيه تسيمون

بس السيارات ؛ عندنا اآلن سيارات مسومة وإال ال؟ جيعلون عليها زينة حىت إن بعض الناس يلأشياء أخرى حتسنه

الفقرية لباس السيارة الغنية حيط عليها. . . .على كل حال تسومي املركبات مازال أمرا معلوما عند الناس إىل يومنا 

هذا؛ املسومة عند الناس أغلى من غريها ألا ما سومت إال ألا جيدة ومن أصل جيد فلهذا تسوم ويعتىن ا 

مجع نعم كأسباب مجع سبب وهي اإلبل والبقر والغنم؛ هذه األنواع من  األنعام )) واألنعام والحرث (( . أكثر

احليوانات هي حمل رغبة الناس أيضا ؛ أكثر الناس يقتنون اإلبل والبقر والغنم ال جتدوم يقتنون الضباع أو ما 

لكنها يف احلاضرة يف ة و أشبها من احليوان وإمنا يعتنون باقتناء هذه األنواع الثالثة: اإلبل والبقر والغنم يف البادي

البادية أكثر؛ وأغلى هذه األنواع هي احلمر من اإلبل ولذلك يضرب به املثل يف الغالء واحملبة قال النيب عليه 

على رسلك ثم ادعهم إلى اإلسالم فو  إنفذ (الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب وقد وجهه إىل خيرب قال: 

يعين الزراعة حرث األرض  )) والحرث (( . ) اهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم

للزراعة؛ فهذه سبعة أشياء: النساء، والبنني، والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة، واخليل املسومة، واألنعام، 

بات الناس يف هذه الدنيا لوجدا ال خترج عن هذه األشياء السبعة، ال خترج عن واحلرث؛ ولو فتشت عامة رغ

هذه األشياء السبعة يف الغالب وإال فيه أشياء حمل رغبة عند الناس مثل: القصور املشيدة، القصور املشيدة أيضا 

نظري؛ املهم  أن هذه  بعض الناس يكون مغرما ا حيبها وينميها وحيب أن يكون منزله أو قصره فاخرا ليس له

 ؛ ملاذا قال ذلك باملفرد املذكر مع أا مجاعة ذلك )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((قال اهللا تعاىل:  . رغبات الناس

؟ واجلماعة للعقالء يقال: هؤالء، ويقال لغري العقالء هذه ؟ اجلواب اهللا أعلم أنه أعاد اسم اإلشارة على مفرد 

ذكور، ذلك املذكور؛ فطوى ذكر هذه السبعة كلها وعرب وكىن عنها مبذكور وذلك مذكر على تقدير: ذلك امل

يف احلياة  ا أي املتعة اليت يتمتع الناس )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((وقوله:  . الحتقارها بالنسبة لنعيم اآلخرة

أما أن ختلد لك أو ختلد هلا فذلك  أن تزول عنها وإما أن تزول عنك؛ ؛ فإماوغايتها؟ الزواج، غايتها الزواج ؛الدنيا

مستحيل البد أن تفارقها أو أن تفارقك هي؛ وهذا أمر ال حيتاج إال إقامة برهان؛ فهذه األشياء لو اجتمعت كلها 

فيه  )) الحياة الدنيا ((وقوله:  . للمرء فما هي إال متاع احلياة الدنيا يتمتع ا اإلنسان مث يفارقها أو تفارقه هي

هي احلياة  )) وإن الدار اآلخرة لهي الحيوان ((حياة لدنيا وحياة أخرى؛ ما هي احلياة احلقيقية؟ قال اهللا تعاىل: 



؟ أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء قال النيب عليه الصالة والسالم: (ملوضع سوط أحدكم  احلقيقية نعم

موضع سوط يعين سوط حوايل مرت يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها؛ يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها) اهللا أكرب ـ 

أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إىل يوم القيمة بكل ما فيها من نعيم؛ وذلك ألن نعيم الدنيا يف احلقيقة كأحالم،  

قع حلم أليس كذلك؟ ليس كأنه شيء واكل ما مضى من عمرك كأنه  كأحالمنا؛ واعترب األمر مبا مضى من عمر

ألنه راح ال فرق بني ما فعلته يف اليقظة باألمس وما رأيته يف منامك البارحة كلها راح؛ وهلذا مساها حياة الدنيا؛ 

والدنيا مؤنث أدىن ووصفت ذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبة إىل اآلخرة، لدنو مرتبتها بالنسبة لآلخرة، فليس 

واه اإلمام أمحد يف مسنده؛ وكذلك مسيت دنيا ألا أدىن من بشيء بالنسبة لآلخرة كما مسعتم احلديث الذي ر 

فهي أوىل باعتبار الرتتيب  )) من األولى ((من أين؟  )) ولآلخرة خير لك ((اآلخرة باعتبار الرتتيب الزمين؛ 

ا فلننظر إىل إذا ما دمنا نعرف أن هذا متاع احلياة الدني )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((الزمين دنيا إذا قريبة للناس؛ 

هذه األشياء ال نظرة الشهوة ولكن نظرة جد؛ إذا كان ذلك ينفعنا يف اآلخرة فالنظر إليه طيب ونافع ويكون من 

حسنة الدنيا واآلخرة؛ أما إذا نظرنا إليه جمرد نظر الشهوة فإنه خيشى على املرء أن يغلب جانب الشهوة على 

 ((مث قال:  . )) ذلك متاع الحياة الدنيا : ((اء ووضعها حيث قالجانب احلق؛ وهلذا أدىن اهللا مرتبة هذه األشي

؛ ألن مرجع كل إنسان إىل اآلخرة إما  ؟ يف الدار اآلخرة مباذا× يعين حسن املرجع )) واهللا عنده حسن المآب

إىل اجلنة إىل جنة وإما إىل نار وليس مثة دار أخرى ثالثة ؛ كل الناس اجلن بل كل اجلن واإلنس مآهلم يف اآلخرة 

  . حسن املرجع. نأخذ الفوائد أظن؟ نعم يعين )) فاهللا عنده حسن المآب (( أو إىل النار وليس مثة دار أخرى

يف هذه اآلية عدة فوائد؛ أوال: حكمة اهللا عزوجل يف ابتالء الناس بتزيني حب الشهوات هلم يف هذه األمور 

تنازع اإلنسان يف اجتاهه إىل ربه مل يكن لالختبار يف الدين السبعة؛ ووجه احلكمة: أنه لو ال هذه الشهوات اليت 

فائدة؛ انتبه يعين لو كان اإلنسان مل يغرس يف قلبه أو يف فطرته هذا احلب مل يكن يف االبتالء يف الدين فائدة؛ 

رسل؟ السبب: ألن االنقياد إىل الدين إذا مل يكن له منازع يكون سهال ميسرا؛ وهلذا من أول من جييب إىل ال

الفقراء الذين حرموا من الدنيا؛ ألنه ليس عندهم شيء  ينازعهم ال املال وال رئاسة وال غري ذلك؛ فهذا من 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يذم من أحب هذه األمور  . حكمة اهللا أن زين يف قلوب الناس حب الشهوات

ه حمبة هذه األمور ال ألجل الشهوة مل يكن ذلك على غري هذا الوجه؛ وهي حمبته شهوة؛ وذلك ألنه إذا زين ل

سببا لسده عن دين اهللا ألن أكثر ما يفنت اإلنسان الشهوة إذا مل يكن هناك شبهة، فإن كان هناك شبهة واجتمع 

ويدل لذلك أن النيب عليه الصالة والسالم قال: (حبب إيل من دنياكم  . عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان

) ويدل لذلك أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رغب يف والنكاح حث عليه، وأمر به الشباب؛ النساء والطيب



ومما يدل لذلك أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حث على تزوج املرأة الولود، والولود كثرية الوالدة، وإذا كانت 

 . من أجل الشهوة أمر ال يذم عليه اإلنسانولودا كثر نسلها ومن نسلها البنون؛ فاملهم أن حمبة هذه األشياء ال 

 حب الشهوات ((؛ وهلذا قال:  ومن فوائد اآلية الكرمية: قوة التعبري للقرآن؛ وأنه أعلى أنواع الكالم يف الكمال

؛  ومل يقل حب النساء، أو حب البنني، أو حب القناطري املقنطرة بل قال حب الشهوات من هذه األشياء ))

 أيش؟ على الشهوات ال على هذه األشياء ألن هذه األشياء حبها قد يكون حممودا كما عرفتفسلط احلب على 

أعظم فتنة، أعظم فتنة  تقدمي األشد فاألشد؛ وهلذا قدم النساء؛ ففتنة شهوة النساء ومن فوائد اآلية الكرمية: .

وهلذا بدأ ا فقال:  ) من النساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

إنما أن البنني قد يكونون فتنة؛ ويشهد لذلك قوله تعاىل: ((  ومن فوائد اآلية الكرمية: . )) من النساء ((

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن الذهب والفضة من أشد   واألوالد أعم من البنني . )) وأوالدكم فتنة أموالكم

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة  ((األموال خطرا على اإلنسان؛ وهلذا قدمهما على بقية األموال؛ فقال: 

ألا أعظم من املال فتنة السيما املوصوفة ذه الصفات أا قناطري  )) والخيل المسومة واألنعام والحرث

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما كثر املال ازدادت الفتنة يف شهوته؛ من أين نأخذه؟ لقوله:  . قنطرةامل

وهلذا جند بعض الفقراء جيود بكل ماله والغين ال جيود بكل ماله، بل  )) القناطير المقنطرة من الذهب والفضة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  . م اشتد خبلهم ومنعهمبعض األغنياء ـ نسأل اهللا العافية ـ  يبتلون كلما كثر ماهل

مسومة أي معتىن ا أو  والسيما إذا كانت )) الخيل المسومة ؛ وهلذا قال: (( اخليل أعظم املركوبات فخرا

ومن فوائد اآلية أيضا: أن فتنة  . فإنا تكون أعظم املركوبات فتنة مسومة مطلقة يف املرعى معىن ا يف رعيها

 . ام اإلبل والبقر والغنم دون فتنة اخليل بناء على الرتتيب وأن الرتتيب يف هذه اآلية من األعلى إىل األدىناألنع

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من الناس من يفنت يف احلرث، يف الزراعة فيفنت ا ويزدرع على الوجه املشروع وغري 

الزراعة فصار الناس ـ والعياذ باهللا ـ يذهبون فيها كل مساء املشروع وهو كذلك والسيما يف زمننا هذا حيث    

؟ ومع ذلك ال يرون يف هذا بأسا جتد اإلنسان مثال  ويرتكبون فيها احملرمات من الكذب على الدولة واخليانة نعم

 يبيع حمصوره على شخص من الناس بدراهم نقدا مث يعطيه امسه من أجل أن يأخذ املشرتي من احلكومة أو دولة

مثنا أكثر؛ يشرتيه من املزارع مثال بريال ونصف بكيلو ويبيعها على الدولة بريالني ويكذب فيأخذ اسم املزارع 

فيكون املزارع خائنا واآلخر كاذبا وينتج من ذلك أكل املال بالباطل؛ وإذا سألوا هذا حرام قال: حنن حمتاجني 

وإال بع عليه هذا وال تعطيه امسك، بع عليه احملصور فلوس يقول حيتاج، إذا حتتاج فلوس تكذب وتتحيل ؟ اصرب 

                      . )) والحرث ؛ ((وال تعطيه امسك إذا كانت الدولة تسمح لبيعه؛ لكن ابتلي الناس ذا الشيء



ذلك متاع الحياة  ((حلياة الدنيا؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذه األشياء كلها ال تعدوا أن تكون متاع ا

وكل ما كان  )) ذلك متاع الحياة الدنيا ((ومن فوائدها: التزهيد يف التعلق ذه األشياء؛ لقوله:  . )) الدنيا

فال ينبغي لإلنسان أن يتبعه نفسه؛ ألنه زائل؛ ال تتبع نفسك شيئا من الدنيا إال شيئا تستعني به على طاعة  للدنيا

حىت ينفعك وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه ما متاع احلياة الدنيا للدنيا؛ يعين مثال أن الرجل اهللا 

الذي يأكل العشاء من الناس من يأكله ألجل أن حيفظ بدنه أو أن حيفظ جسمه، يأكله امتثاال ألمر اهللا، يأكله 

ى ذلك، ومن الناس من يأكله رد الشهوة ليمأل بطنه استعانة به على طاعة اهللا، يأكله متتعا بنعم اهللا فيؤجر عل

ومن فوائد اآلية: تنقيص هذه احلياة؛ لقوله:  . فيحرم هذا األجر، حيرم هذا األجر ألنه نوى به جمرد الشهوة فقط

فو اهللا إا ناقصة، إن دارا ال يدري اإلنسان مدة اإلقامة فيها، وإن دارا ال يكون صفها إال  )) الحياة الدنيا ((

منقصا بكدر، وإن دارا فيها شحناء والعداوة والبغضاء بني الناس، وغري ذلك من املناقصات إا لدنيا؛ اإلنسان 

ف نقول هذه حياة ؟ كيف نقول إن كي أليس كذلك؟ إذاواحدة    منا يف هذه الدنيا ال يضمن أن يبقى وال 

هذه حياة؟ إا حلياة الدنيا واإلنسان يف احلقيقة من حكمة اهللا عزوجل أنه فنت مبا فيها من هذه األشياء اليت ذكر 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ما عند اهللا خري من هذه الدنيا؛  . اهللا عزوجل؛ ولكن العاقل ينظر إىل املآل وال

ومنها: ما أشار إليه بعضهم يف أن من تعلق ذه األشياء تعلق شهوة  . ))  عنده حسن المآبواهللا ((لقوله: 

واهللا عنده حسن  ((فإن عاقبته ال تكون محيدة؛ ألن اهللا ملا ذكر التعلق على وجه الشهوة ذه األشياء قال: 

ته ليست محيدة؛ هكذا ذكر فكأنه يقول: وال حسن مآب هلذا املتعلق ذه األشياء؛ أي أن عاقب )) المآب

من  )) واهللا عنده حسن المآب ((بعضهم؛ ولكن يف نفسي منها شيء والذي يظهر يل أن اآلية ختمت ذا 

قل  ((ويدل ملا ذكرت قوله:   .أجل ترغيب اإلنسان مبا عند اهللا عزوجل وأن ال يتعلق ذا املتاع احلياة الدنيا

للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن اهللا  )) قل ((اخلطاب يف  )) أأنبئكم بخير من ذلك

إذا صدر القول بقل كان يف ذلك دليل على عناية اهللا به وأنه أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أمرا خاصا وأنه أمر 

هللا عليه رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإبالغه على وجه اخلصوص؛ وإال فإن كل القرآن قد قيل للرسول صلى ا

لكن أحيانا يذكر اهللا عزوجل شيئا يصدره بقل  )) قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ((وسلم 

للداللة على العناية به.    ولننظر العناية مبا يذكر جاءت من أكثر من وجه؛ أوال: ألن اهللا صدرها بقل؛ وثانيا: 

يعين أأخربكم خبري من ذلكم ؟ يعين املشار إليه يف اآلية ) ) نبئكم بخير من ذلكمؤ أ ((ستفهام الأنه صدرها با

يا أيها الذين آمنوا  ((السابقة؛ واالستفهام يفيد تنبيه املخاطب، وحضور قلبه ملا سيلقى إليه فهو كقوله تعاىل: 

مث فيه أيضا يف هذا االستفهام معىن غري التنبيه وهو  ؛ )) هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم



للناس:  يعين بعد أن قص اهللا علينا متاع احلياة الدنيا أمر نبيه أن يقول )) نبئكم بخير من ذلكمؤ أ ((التشويق 

 ((قال: ))  نبئكم بخير من ذلكمؤ أ ((وقوله:  . ليشوقهم إىل ذلك اخلري نبئكم بخير من ذلكم ))ؤ أ ((

وهلذا قيل  )) عم يتساءلون عن النبأ العظيم ((ومل يقل: أأخربكم؛ ألن النبأ إمنا يقال يف أمور اهلامة  )) نبئكمؤ أ

)) ومل يقل: من ذلك؛  بخير من ذلكم ((للنيب: نيب ومل يقل: خمرب؛ فهذا أمر هام حيتاج إىل اإلنباء عنه؛ وقوله: 

سم اإلشارة املقرون بالكاف؟ ماذا يراعا يف االسم ألن املخاطب مجيع الناس؛ وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعا با

اإلشارة املقرون بالكاف؟ اسم اإلشارة املقرون بالكاف يتضمن مشارا إليه وخماطبا؛ فاسم اإلشارة يكون حبسب 

فأوال: كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إىل مفرد   . املشار إليه، والكاف تكون حبسب املخاطب

قول إذا أشرنا إىل مثىن مذكر ماذا ن . شارة املفرد املذكر، والكاف للمخاطب املذكرإلك؛ ذا اسم مذكر؟ نقول: ذ

ماذا نقول إذا  . نقول: ذانك))  فذانك برهانان من ربك ((خناطب مفردا مذكر؟ نقول: ذانك؛ قال اهللا تعاىل: 

قائمتان؛ ماذا نقول إذا أشرنا إىل مفردة  خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إىل مثىن مؤنث؟ نقول: تانك، تانك املرأتان

ماذا نقول إذا أشرنا إىل  . السيما مع هاء مثل هاتيك مؤنثة وخاطبنا مفردا مذكرا؟ نقول: تلك، أو نقول تيك

مجاعة ذكور أو إىل مجاعة مطلقا خناطب مفردا مذكرا؟ نقول: أولئك؛ اآلن أعدتنا كم صورة؟ عدة صور والكاف 

  . ن املخاطب مفرد مذكرمل تتغري ملاذا؟ أل

  كيف نقول إذا كان املشار إليه مفردا مذكرا واملخاطب مثىن؟  السائل :

  . )) ذلكما مما علمني ربي ((نقول: ذلكما؛ قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

   إذا كان مفردا مؤنث واملخاطب مثىن؟ ـ السائل :

األمثلة السابقة ذكرنا إذا اختلف املشار إليه مع كون  أنا أسألكم أحسن ـ عرفتم القاعدة األوىل؟ يف  الشيخ :

  . تلكما صح إذا كان املخاطب مثىن واملشار إليه مفرد مؤنث؟ املخاطب واحدا مفردا مذكرا. طيب

  ؟  مثىن واملشار إليه مثىن مؤنث؟ حيي كيف نقول إذا كان املخاطب السائل :

  . تانكما الشيخ :

  اطب مجاعة نساء واملشار إليه مفرد مذكر؟ كيف نقول إذا كان املخ السائل :



. كذا؟  )) قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ((املشار إليه مفرد مذكر واملخاطب مجاعة نساء؟ ذلكن؛  الشيخ :

  . طيب؛ ظاهر املعىن ما حنتاج إننا نستمر ألا مسألة تسوية حتتاج إىل تأين

  املشار اسم اإلشارة يتبع أيش؟  السائل :

  املشار إليه؛  الشيخ :

  الكاف تتبع املخاطب كذا؟  السائل :

تارة يكون كل منهما مفردا مذكرا، وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا، وتارة يكون كل منهما مجعا  الشيخ :

  . للذكور، وتارة يكون كل منهما مجعا لإلناث، وتارة ختتلف احلال بني املشار إليه وبني املخاطب

   قلت لكم إا حبسب من؟ كاف املخاطب السائل :

املخاطب؛ فيها لغة: أن تكون للمذكر بالكاف املفتوحة أيا كان املذكر مثىن أو مجع أو مفرد؛ انتبه إذا    الشيخ :

كانت للمذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتح؛ للمؤنث مبنية على الكسر ومفردة يف املوضعني؛ يعين فيه لغة للغة 

ورة للمؤنث؛ فيه لغة ثالثة: يبقون الكاف العرب يبقون الكاف بصيغة املفرد دائما مفتوحة، يف املذكر مكس

مفتوحة مفردة للمذكر واملؤنث واملثىن واجلمع واملفرد؛ فيكون مثال: ذلك سواء كان املخاطب هنا رجال أو امرأة، 

؛ ال هلذه حقيقة ما ألننا أو رجلني أو امرأتني ، أو رجال أو نساء؛ وأظن هذه اللغة مناسب؟ نعم؟ ألا أسهل

ندنا: إذا اختلف النحويون أخذنا باألسهل؛ أما إذا اختلفت اللغات أخذنا باألفصح، إذا اختلفت نقول قاعدة ع

؟  اللغات خذ باألفصح، وإذا اختلف النحويون خذ باألسهل كذا؟ نعم؛ وإذا اختلف الفقهاء خذ باألحوط متام

   . هذه ثالث قواعد

الم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم نزل عليك  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. بسم اهللا الرمحن الرحيم.

الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين  

كفروا بآيات اهللا لهم عذاب شديد واهللا عزيز ذو انتقام؛ إن اهللا ال يخفى عليه شيء في األرض وال في 

   )) كم في األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز الحكيمالسماء هو الذي يصور 

  

  ؟  )) الم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم ((ما تقولون يف قوله تعاىل:  الشيخ :



   نقول هذه حروف ابتدأ ا اهللا سبحانه وتعاىل وأتى ا حتديا ؛ )) الم (( الطالب :

  . ابتدأ ا بعض السور؛ نعم  الشيخ :

والقول الصحيح إن هلا  الشيخ :قيل ليس هلا معىن وعلمها عند اهللا؛  الطالب :وهل هلا معىن أو ال؟  الشيخ :

معىن؛ ال ال إذا قلت علمها عند اهللا ما تقدر ليس هلا معىن وال هلا معىن؛ أي نعم الذي يفوض ما يثبت وال 

معىن؟ ما نريد هل هلا مغزا؟ هل هلا معىن يف ينفي؛ والقول الصحيح إن اهللا تعاىل أتى ا حتديا ؛ السؤال هل هلا 

حد ذاا أم ال؟ القول الراجح أنه ليس هلا معىن، ال معلوم وال جمهول كذا وال ال؟ نعم؛ طيب ما هو الدليل على 

أنه قول الراجح؟ ألنه مل يرد ال يف الكتاب وال يف السنة معاين هذه احلروف؛ ال، نعم أمحد؟ هذه احلروف ليس هلا 

ضموم بعضها إىل بعض ليس هلا معىن يف اللغة ألن القرآن نزل بلسان عريب مبني وهذه احلروف هكذا ممعىن 

  . وحينئذ مبقتضى كون القرآن بلسان العريب نقول: ليس هلا معىن العربية 

  أمحد إذا قلنا ليس هلا معىن صارت عبثا ؟  الشيخ :

   واهللا عزوجل منزه عن العبث؛ الطالب :

هلا مغزى وهو حتدي العرب حيث كان هذا القرآن مل يأت بلسان جديد حىت يقولوا واهللا ما نعرف هذا   الشيخ :

اللسان، وإن ما أتى باللسان العريب الذي يتكون منه احلروف اليت يتكون من احلروف املعروفة اليت يعرفوا ومع 

  .  ذلك عجزوا

طيب يشهد العتبار هذا املغز ما الذي يشهد ويؤيد القول ذا املعز؟ أنه يف الغالب إذا ذكر هذا املقطع اهلجائية 

 لحي القيوم نزل عليك الكتاب الم اهللا ال إله إال هو ا )) (( الم ذلك الكتاب ((يذكر بعدها القرآن مثل: 

ليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هو الذي أنزل ع ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   ))

وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 

إال اهللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب؛ ربنا ال تزغ قلوبنا 

، ربنا إنك جامع الناس ليوم الريب فيه إن اهللا ال هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بعد إذ

ما املراد به؟ القرآن؛ وملاذا مسي قرآنا؟ األمر األول: أنه  )) الكتاب ((وجل:  طيب قوله عز  )) يخلف الميعاد

مكتوب يف الصحف اليت  مكتوب يف اللوح احملفوظ؛ واألمر الثاين: أنه مكتوب يف صحف الناس؛ واألمر الثالث:

 قوله عز  . )) فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ((بأيدي املالئكة 



ما املراد باحملكمات؟ احملكمات هي املتقنات بأحكامها وبأقدارها؛ إذا القرآن  )) منه آيات محكمات ((وجل: 

ما معىن حمكمات بس حدد؟ أحسنت أي الظاهرة  )) (( منه آيات محكماتبعضه ما أتقن؟ ال هذا اإلتقان؛ 

؟ عكسه؛ عكس؟ يعين فيها غموض ال يفهما إال ذوي  )) أخر متشابهات (( . الواضحة ال اشتباه فيه متام

فيها للسلف وجهان؛ الوجه األول:  )) وما يعلم تأويله إال اهللا ((قوله تعاىل:  األلباب أو الراسخون يف العلم.

؟ ال ويش معىن التأويل على هذا القراءتني؛ والثاين: الوصل فما توجيه كل من  )) إال اهللا ((الوقوف على: 

وعلى قراءة الوصل؟   . طيب ،ال، العاقبة واحلقيقة اليت عليها هذا الشيء نعم؟ املتشابه ال يعلمه إال اهللالوقف؟ 

التفسري، معناه التفسري؛ يعين هذا  يكون املعىن التأويل؟ ما معىن التأويل على هذه القراءة على قراءة الوصل ؟

يف العلم؛ أما من كانت علومهم سطحية فهؤالء ال يعرفون  التفسري تفسري املتشاات ال يعلمه إال اهللا والراسخون

 ((تأويل هذه املتشابه نعم؟ طيب، من اآليات املتشاات آيات ظاهرها التعارض مثل يا أخ؟ مثل قوله تعاىل: 

؟ آيات ظاهرها تعارض تكون مشتبهة عند بعض  ال؛ خالد)) ...  نزل أحسن الحديث كتابا متشابهااهللا 

أن يف القرآن تناقضا فيتبع هذا املتشابه ويلبس به على الناس ولكن الراسخني يف العلم يعلمون وجه الناس فيظن 

فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال  ((ويف سورة الرمحان قال:  يكون فيها تعارض؛ قوله تعاىل: هذه اآليات وال

وجه ال خيالف اآلية األخرى طيب ولكن الراسخون يف العلم يعرفون وجه ذلك فيحملون كل آية على  )) جان

 وفيه أيضا آيات كثرية دقيقة فيه آيات كثرية أشار إليها الشيخ حممد الشنقيطي رمحه اهللا يف كتابه الذي مساه: 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   . "دفع إيهام االضطراب عن آية الكتاب" وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم

ي عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون إن الذين كفروا لن تغن(( 

والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذ اهللا بذنوبهم واهللا شديد العقاب؛ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 

سيغلبون  ((هل فيها قراءة ثانية؟  )) ستغلبون وتحشرون ((وجل:  قال اهللا عز  . إلى جهنم وبئس المهاد))

هنا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل حال هؤالء الكفار يف الدنيا  . )) سيغلبون ويحشرون ((قراءة بالياء  )) ويحشرون

؟ هم يغلبون يف الدنيا وحيشرون إىل جهنم يوم القيمة؛ أحسنت إذا وهم يف  وحاهلم يف اآلخرة ما حاهلم يف الدنيا

هل يف القرآن ما يشهد ذه اآلية يف أن مآل الذين كفروا الغلبة يف الدنيا والنار يف  . يف اآلخرةخسارة يف الدنيا و 

 إن الذين كفروا ((؟ مثل هذه اآلية تقريبا إن مل تكن مثلها، هي مثلها يف املعىن لكن خيتلف اللفظ شيء  اآلخرة

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن  ((أحسنت هذه اآلية يف سورة األنفال كهذه اآلية متاما  )) ...

لو أن الكافر  . )) سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون



: هذه لن تغين عنكم من يفتخر مبا عنده من القوة واملال والولد فبأي شيء يرد عليه املؤمن هذا االفتخار؟ نقول

  ؟ واضح؟ ما تقولونبعض باهللا شيئا نعم؟ ولو شاء اهللا عزوجل النتصر منكم ولكن يبلي اهللا عباده بعضهم 



ولو شاء اهللا النتصر منكم ولكن يبلوا اهللا عباده بعضهم ببعض واضح؟ ما تقولون؟ أما أن ننظر إىل أمواهلم 

وأوالدهم نظرة   ونقول ال ميكن أن نصل إىل ما وصلوا إليه مث نصري أذنابا هلم ونتبعهم فهذا ليست حال املؤمن، 

إىل ما يكون به النصر عليهم باإلميان باهللا، والعمل الصاحل، وإعداد  سعىاملؤمن ينظر إىل هؤالء وكأم  ولكنه ي

قد كان لكم آية في فئتين  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  ؟ القوة وغري ذلك. طيب مسعنا يا هداية اهللا

إن في ذلك  واهللا يؤيد بنصره من يشاء التقتا فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين

لعبرة ألولي األبصار؛ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 

 ((وجل:  قوله عز )) والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهللا عنده حسن المآب

فئة  ((ما موقع قوله تعاىل:  . )) ترونهم ((و )يرونهم ) ((فيها قراءتان؟ نعم  )) يرونهم مثليهم رأي العين

ما بني اهللا  )) فئتان التقتا ((مما قبلها يف املعىن؟ هذه فيها بيان؛ شف  )) تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة

 )) فئتين التقتا ((فمحلها مما قبل فمعىن أن فيها تفصيال ملا أمجل يف قوله:  )) فئة ((هذه الفئتني مث بني فقال: 

ملتني فيها حذف وهو أنه حذف من إحدى اجل))  فئة تقاتل في سبيل اهللا وأخرى كافرة ((يف قوله: ,  طيب .

تقاتل في سبيل  ((؛ حذف ما يقابل  )) وأخرى كافرة ((وحذف وصفه املقابل بوصف ؟  ما ذكر يف األخرى

. . وأخرى كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت هذا وال ال؟ وهذا من بالغة القرآن أن حيذف أحد املتقابلني  .)) اهللا

  . ما يذكر باآلخرة

  ؟  )) مثليهم رأي العين ((ما معىن قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  ضعفيهم الطالب :

بدر ألن املؤمنني كانوا ثالمثائة  هذا أحد األقوال يعين: يرون ضعفيهم بناء على أن ذلك نزلت يف غزوة الشيخ :

وبضعة عشر والكافرين كانوا ما بني تسع مائة وألف. طيب فيه رأي آخر؟ يعين أن التسمية عبارة عن الكثرة ال 

  للتقيد بضعفني .

قال العلماء معناه: كرة بعد كرة وال يتقيد مثلني؛  )) ثم ارجع البصر كرتين ((هل هلذا شاهد ؟ عمر؟  الشيخ :

   . تلبية ك؛ املراد تلبية بعد تلبية ال قوهلم يف اإلحرام: لبيك اللهم لبيومنه 

ذهب بعض العلماء إىل أن هذا ليس نازال يف بدر ولكن ضرب مثل؛ وبناء على هذا القول ال يكون يف  الشيخ :

إشكال ويكون املعىن: أن اهللا أوجب على املؤمنني أن يس مبقابلة مثلني، مبقابلة مثلني من الكفار  )) مثليهم ((



اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن  ((فقال اهللا تعاىل: 

  قا.وهذا   ي القول ال إشكال يف اآلية إطال )) يكن منكم ألف يغلبوا ألفين

ملاذا صدرت اآلية باالستفهام؟ وإن شئت فقل ما  )) نبئكم بخير من ذلكؤ قل أ ((ذكرنا يف قوله:  الشيخ :

  االستفهام ما املراد به؟  نبئكم ))ؤ قل أ (( املراد باالستفهام هنا؟ عبد اهللا أو ما حضرت؟

  للتشويق؛  الطالب :

  ما مناسبة التشويق هنا؟ الشيخ :

  هل جاء يف القرآن حنو هذا االستفهام؟ أعين استفهام يراد به التشويق إىل نعيم اجلنة ؟        الشيخ :

                        . )) يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ((الطالب

والقناطير المقنطرة من زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

  )) الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهللا عنده حسن المآب

   كم عدد هذه املزينات؟ سبعة؛ كذا؟ نعم، طيب.

من هذه األشياء فهل هناك فرق أن يقال: حب الشهوات وبني أن  )) زين للناس حب الشهوات ((هنا قال: 

يقال: زين للناس حب النساء ؟ بينهما فرق إن حمبته هذه األشياء حمبة شهوة فهذا هو الذي يكون متاع احلياة 

  الدنيا؛ وأما مطلق احملبة فقد يرتتب عليه الثواب اآلخرة وال يكون من متاع الدنيا عرفت؟ نعم، طيب.

   هذا الفرق بني العبارتني ؟ما هو الدليل على الفرق، أو على  ل :السائ

  . صح وحمبة النيب عليه الصالة والسالم ليست حمبة شهوة ومتاع الدنيا لكن حمبة، حمبة خري الشيخ :

يف املال والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة ما هو الدليل على أن املال قد يكون خريا مع حمبة  السائل :

  اإلنسان نفسه ؟

نعم هذا صحيح لكن ما هو الدليل على أن حمبة املال قد تكون خريا؟ والثناء كثريا كما قال األخ على  الشيخ : 

  من أنفق يف سبيل اهللا نعم؟ وكم حصل يف املال من خري كثري لألمة اإلسالمية يف ماضيها وحاضرها.



  احلرث أيضا ممكن أن يكون حب احلرث خريا ؟ السائل :

   ال جمرد متاع الدنيا ؟ الشيخ : 

  ميكن؟   السائل :

طيب الدليل ؟ من القرآن ومن السنة وإن شئت فمن التعليل ؟ أن احلرث قد يكون خريا لإلنسان إذا   الشيخ :

قصد به اخلري، أراد أن ينتفع الفقري، واملار، والطري، والو  وغري ذلك فيكون له بذلك أجر وال يكون جمرد متاع يف 

  ياة الدنيا.احل

 وحيث إنك سألت وليس هذا موضع السؤال مسعنا أول سؤال؟   الشيخ :

الم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم نزل عليك  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. بسم اهللا الرمحن الرحيم. 

الفرقان إن الذين  الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل 

   . )) كفروا بآيات اهللا لهم عذاب شديد واهللا عزيز ذو انتقام

وأنزل  ((أو ما نوع العطف يف قوله:  مما قبله ؟ )) وأنزل الفرقان ((طيب ما موضع العطف يف قوله:  الشيخ :

  مما قبله؟  الفرقان ))

  عطف بيان؛ عطف  الطالب :

   نعم حيي ؟ ؛عطف البيان ما يأيت حبرف  الشيخ :

  أي نعم لكن ما موضعه من حيث املعىن ؟   الطالب :

  من حيث املعىن ما هو من حيث اإلعراب ؟ هداية اهللا؟  الشيخ :

  صفة؛  الطالب :

  طيب صفة عامة أو ال؟  الشيخ :

  صفة هللا؛  الطالب :



وأنزل عطف على ..؛ أي صح فيكون  )) وأنزل الفرقان ((ال ما هي صفة هللا؛ ال إله إال هو؛ ال ال  الشيخ :

وهذا الوصف  )) وأنزل الفرقان ((من باب عطف العام على اخلاص ألن اهللا ذكر التوراة واإلجنيل مث قال: 

   يشمل كل الثالثة واضح؟ نعم.

قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وأزواج  ((

ورضوان من اهللا واهللا بصير بالعباد؛ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؛ مطهرة 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا  )) الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار

ير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناط ((وجل:  عز

أظن تكلمنا على هذا؟ نعم، والفوائد   )) المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الدنيا واهللا عنده حسن المآب

 )) أؤنبئكم ((أوال يف القراءات: فيها  )) قل أؤنبئكم بخير من ذلك ((قال اهللا تعاىل:   كل شيء؟ طيب.

سبق لنا  )) قل ((وقوله:  . أي بتحقيق اهلمزتني باملد آؤنبئكم )) ((ها قراءة ثانية: بتحقيق اهلزتني بدون مد؛ وفي

سبق هلا نظائر وذكرنا أن اآلية املصدرة بقل تشري إىل االهتمام ا والعناية ا ألن اهللا أمر نبيه أمرا خاصا أن يبينه 

االستفهام هنا للتشويق ملا ذكر متاع احلياة الدنيا السبعة  )) أؤنبئكم ((وقوله:  . للناس واألمر العام لكل القرآن

أي أخربكم خبري من ذلك؛  )) أؤنبئكم ((يشوقنا إىل ما هو خري من ذلك  )) أؤنبئكم ((األنواع السابقة قال: 

ن عن عم يتساءلو  ((واإلنباء هو اخلرب عن أمر هام وال يكون النبأ غالبا إال يف أمور هامة كما يف قوله تعاىل: 

املشار إليه ما سبق من متع احلياة الدنيا بأنواعها السبعة؛ ولكن قد  )) خير من ذلكمب ((قال:  . )) النبأ العظيم

يقال، قد يقول قائل: ملاذا أشار إليه بلفظ املفرد املذكر؟ نقول: ألجل طي ذكره بشيء واحد؛ كأنه قال: خبري من 

كلها يف الواقع ينبغي أن يزهد فيها اإلنسان وال   ،ه ألن الدنيا كلهاذلكم املذكور؛ حىت ال يشار إىل التفصيل في

يهت   ا شيئا أمل ترى إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم: (فمن كانت هجرته إىل اهللا فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن  

قل  ((وقوله:  . عم) ومل يذكر حتقريا هلا نها فهجرته إىل ما هاجر إليهتزوجكانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ي

... للذين اتقوا عند ربهم  ((هذا كما قلت استفهام؛ اجلواب: هو مضمون قول:  )) أؤنبئكم بخير من ذلكم

ال خيفى علينا مجيعا إنه خرب مقدم  ((للذين اتقوا))وقوله:  . )) للذين اتقوا عند ربهم جنت تجري ((هذا   ))

مبتدأ مؤخر؛ وتقدمي اخلرب يفيد احلصر؛ ألن من الفوائد املعروفة يف البالغة أن تقدمي ما حقه التأخري  ((جنات))و

 . )) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ((وجل؛  اتقوا ماذا؟ اتقوا اهللا عز )) للذين اتقوا عند ربهم (( يفيد احلصر.

وأحيانا نؤمر بتقوى  . )) واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اهللا ((وأحيانا يؤمر باتقاء اليوم يوم القيمة كما يف قوله: 



ولكن املعاين وإن اتفقت يف أصل الوقاية لكنها ختتلف؛ ألن  )) واتقوا النار التي أعدت للكافرين (( ؛النار

تقوى اهللا عزوجل تستلزم اخلوف منه وتعظيمه؛ أما النار فإن تقواها تستلزم اخلوف منها فقط لكنها ليست تقوى 

املهم أن  عبادة وإنابة وتعلق ا بل تقوى فرارا منه؛ وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه إىل اهللا وهو يوم القيمة .

ينبغي أن حنملها على أعلى أنواع التقوى وأفضلها وهي تقوى اهللا عزوجل؛ ال تقوى اليوم  )) للذين اتقوا ((قوله: 

فما هي تقوى اهللا؟ قال  . اآلخر وال تقوى النار؛ ألن تقوى اهللا حيمل على تقوى اليوم اآلخر وعلى تقوى النار

على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على  عة اهللابعض العلماء يف تقوى اهللا : أن تعمل يف طا

نور من اهللا ختشى عقاب اهللا؛ وهذا يتضمن اإلخالص والعلم؛ العلم قوله: على نور من اهللا؛ واإلخالص: ترجوا 

وقال  .ه ذلجلاه، أو الرئاسة، أو ما أشبثواب اهللا وختشى عقاب اهللا؛ يعين ال حيملك على هذا حب الدنيا، أو ا

  بعض العلماء: إن تقوى اهللا: أن خيلي اإلنسان مجيع الذنوب صغريها وكبريها وعلى هذا قول الشاعر:

  واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى      التقى   خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك              

   الحصى ال تحقرن صغيرة إن الجبال من                                  

وقال بعض العلماء تقوى اهللا عزوجل : اختاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وهذا أمجع ما قيل يف 

التقوى؛ إا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛     مث اعلم أن التقوى أحيانا تقرن بالرب، 

ها اجتناب املعاصي؛ والرب فعل الطاعات؛ وإن أفردت عنه صارت شاملة وأحيانا تفرد؛ فإن قرنت بالرب صار معنا

لفعل األوامر واجتناب النواهي؛ وهلذا االستعمال يف الكلمات شواهد كثرية، أو نظائر كثرية على األصح كالفقري 

 واحد؛  ؛ الفقري واملسكني إن ذكرا مجيعا صار لكل واحد منهما معىن؛ وإن أفرد أحدمها صارا مبعىنواملسكني

كذلك اإلميان واإلسالم عند اإلفراد يدخل أحدمها يف اآلخر وعند اجلمع يكون لكل واحد منهما معىن غري 

العندية هنا تفيد  )) عند ربهم (( . إذا اتقوا اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه))  للذين اتقوا ((قوله:  . اآلخر

إن الذين عند ربك ال  ((كما قال اهللا تعاىل:   )) د ربهمعن ((فضال عظيما ألا هي القرب من اهللا عزوجل 

ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته  ((كما قال تعاىل:   )) يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون

تفيد القرب وال أقرب من  ثواب املتقني عند اهللا والعندية )) وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال يفترون

شيء يكون سقفه عرش اهللا عزوجل كالفردوس األعلى ـ أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أهلها ـ هذه العندية تفيد 

الرب   )) عند ربهم ((وقوله:  . )) إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ((القرب 

أيضا قريبا أن ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل تنقسم إىل عامة وخاصة؛  ؛ وسبق كما سبق هو اخلالق املالك املدبر



عند ربهم جنات ( ( . ربوبية خاصة؛ ألن اهللا تعاىل وفقهم ملا حرمه كثري من عباده )) عند ربهم ((والربوبية هنا 

 ((عة: فقال: )) جنات كثرية متنوعة ذكر اهللا تعاىل يف سورة الرمحان أن أنواعها أرب تجري من تحتها األنهار

وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جنتني  )) ومن دونهما جنتان ((مث قال:  )) ولمن خاف مقام ربه جنتان

من ذهب وجنتني من فضة؛ وهذا باعتبار اجلنس أما األنواع فكثرية ألن لكل أمة ما خيتص ا من الثواب؛ ولكل 

فالرمان  اآلن أن الفواكه يف الدنيا امسها واحد ولكن ختتلففرد من األمة ما خيتص به من الثواب؛ وحنن نعرف 

مثال يكون يف هذا البستان يكون جيدا ويف البستان الثاين يكون رديئا؛ وكذلك بقية الفواكه؛ كذلك اجلنة ختتلف؛ 

 حىت وإن اشرتكت أن كلها رمان كلها فواكه وما أشبه ذلك ختتلف من شخص ألخر كما قال اهللا تعاىل: ((ولكل

درجات مما عمل)) وأخرب النيب عليه الصالة والسالم أن أهل اجلنة يرتاءون أصحاب الغرف العالية كما ترتاءون 

باجلمع لتعدد أجناسها، وأنواعها،  ((جنات))الكوكب الدري الغابط يف األفق) فهي درجات عظيمة؛ فهنا قال: 

وأفرادها؛ واجلنة يف األصل البستان الكثري األشجار؛ ولكن اجلنات اليت وعد اهللا ا املتقني هي دار النعيم املقيم 

(( جنات تجري من تحتها يقول:  . ) ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر (اليت فيها: 

ها ليس من حتت أرضها بل فوق أرضها لكن من حتت أشجارها وقصورها، أار مطردة، جتري من حتت))  األنهار

أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة  ((وأار خمتلفة األنواع أربعة أنواع: 

؛ وهذا العسل مل خيرج من هذا املاء مل خيرج من اآلبار ومل يذب من اجلليد  )) للشاربين وأنهار من عسل مصفى

النحل؛ وهذا اللنب مل خيرج من يمة ولكن الذي خلق هذا يف الدنيا من هذه األشياء املعلومة قادر على أن خيلقه 

عزوجل يف اآلخرة ابتداء؛ لنب خملوق ر جيري؛ عسل كذلك؛ مخر لذة للشاربني كذلك؛ فهذه األنواع األربعة 

واألشجار اليانعة تبهت الناظرين، تسر القلب، ال يتصور اإلنسان ما فيها  جتري من حتت هذه القصور الفخمة

 هذا أيضا من كمال النعيم )) خالدين فيها( )) ( تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ((يقول:  . من النعيم

لكم أن تنعموا إن  () بل يقال هلم خلود وال موت فيسرون؛ بل يقال هلم: ) ال يذوقون فيها الموتة ((؛ اخللد 

كل   ) فال تبئسوا أبدا وأن تصحوا فال تسقموا أبدا وأن تشبوا فال تهرموا أبدا وأن تحيوا فال تموتوا أبدا

 )) وأزواج مطهرة (( . )) خالدين فيها ((؛ وهلذا قال:  اآلفات اليت يف الدنيا املن  للنعيم كلها تنفى عنه

؛ وعطفها عليها الختالف نوع التلذذ؛ فتلذذ اجلنات تلذذ شهوة  جنات وأزواج )) جنات ((معطوفة على 

؛ من احلور العني ومن نساء الدنيا )) أزواج ((البطن؛ والتلذذ باألزواج تلذذ آخر، من نوع آخر؛ وهلذا قال: 

مل يكن  زوجة يف اآلخرة؛ وإذا كان ذات زوجني فإنه ختري بينهما، وإذا واإلنسان الذي له زوجة يف الدنيا تبقى له

لإلنسان زوجة يف الدنيا فإن يف اجلنة من ليس هلن أزواج يف الدنيا يزوج هذا من هذه، وهناك أيضا أزواج من نوع 



من أي  )) مطهرة (( وقوله تعاىل: )) وأزواج مطهرة ((آخر وهن احلور العني، واحلور العني أيضا داخلة يف قوله: 

رجس حسي أو معنوي؛ فاحلسي مثل البول والغائط  شيء؟ من كل رجس حسي أو معنوي، مطهرة من كل

واحليض والعرق املمنت واملخا  وما أشبه ذلك؛ واملعنوي الغل واحلقد والفجور وكراهة الزوج وما أشبه ذلك؛ املهم 

ومل يقل من كذا وكذا من أجل إفادة العموم؛ ألن من القواعد املعروفة أن حذف  )) مطهرة ((أن اهللا أطلق قال: 

أن حذف املعمول يؤذن بعموم العامل؛ وهلذا أمثلة كثرية مثال:  املعمول يؤذن بعموم العامل، قاعدة معروفة عندهم

 جدك عائال فأغنىووجدك ضاال فهدى وو  ألم يجدك يتيما فآوى ((قوله تعاىل للرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

قال: أمل جيدك يتيما مل يقل: فآواك؛ ووجدك ضاال ومل يقل: فهداك مع أن اخلطاب له؛ ووجدك عائال ومل )) 

يقل: فأغناك بل حذف املفعول ليؤذن على عموم العام؛ فالرسول عليه الصالة والسالم وجده ربه يتيما فآواه لكن 

ل مؤمن؛ ضاال فهداه أو هداه وهدى به؟ هداه وهدى به؛ عائال ما آواه وحده آواه وآوى به حىت جعله فئة لك

فأغناه وأغىن به؛ من أين للعرب هذه الغنائم العظيمة اليت ما فكروا أن يغنموه، كيف يغنم العرب رعاء الشاه 

مقررة  املهم أن هذه القاعدة معروفة . واإلبل أرض فارس والروم إال بأيش؟ إال بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وبدينه

مل يذكر املعمول فيدل على أا ))  أزواج مطهرة ((وهو أن حذف املعمول يؤذن بعموم العام؛ طيب إذا 

مل يقل: مطهرات ملاذا؟ ألن نعت اجلمع  )) أزواج مطهرة ((مطهرات من كل رجس حسي أو معنوي؛ وقوله: 

ون جمموعا؛ فتقول مثال: مررت بنساء جيوز أن يكون جمموعا وأن يكون مفردا إال مجع املؤنث السامل فإنه يك

مؤمنة ونساء مؤمنات، وتقول: مررت مبسلمات صاحلات وال تقل: مبسلمات صاحل؛و هنا أزواج مجع، مجع مؤنث 

، جيوز أزواج مطهرات، وأزواج مطهرة؛ قال ابن سامل أو مجع تكسري؟ مجع تكسري فيجوز يف وصفه اإلفراد واجلمع

 ((ـ اهللا أكرب ـ هذا أعظم شيء  )) ورضوان من اهللا (( . ة؛ ولو قال وافرات لصحمالك: واهللا يقضي بعباد وافر 

أن اهللا سبحانه وتعاىل حيل عليهم رضاه فال يسخط عليه بعده أبدا، ما يسخط عليهم؛ وهذا  )) رضوان من اهللا

أكرب من  )) اهللا أكبرورضوان من  ((أعظم ما يكون كما قال اهللا سبحانه وتعاىل ملا أعدد نعيم أهل اجلنة قال: 

هذا كله ألنه إذا رضي عليك حمبوبك الذي تسعى إىل الوصول إليه منذ عرفت ومنذ ميزت فإن هذا أعظم 

مقصود لإلنسان أن ينال رضا اهللا عزوجل؛ وأعظم من ذلك النظر إىل وجه اهللا سبحانه وتعاىل كما قال اهللا 

وأمتع وأحسن ألهل اجلنة من النظر إىل وجه اهللا سبحانه  وال ألذ))  للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ((تعاىل: 

ورضوان  ((وتعاىل؛ فأعلى الشيء النظر إىل وجه اهللا، الرضوان يليه، املتعة اجلسدية يف اجلنة تلي هذا؛ وهلذا قال: 

ذا يقول فأفرده بالذكر ألنه نعيم قلب؛ وما سبقه نعيم أيش؟ نعيم بدن وجسد أما هذا فنعيم قلب؛ وهل )) من اهللا

ورضوان من اهللا واهللا  ((قال:  .  ) إني أحل عليكم رضواني فال أسخط عليكم بعده أبدا (اهللا عزوجل: 



)) سبحانه وتعاىل ـ اهللا بصري بالعباد الذين يريدون الدنيا والذين يريدون اآلخرة فهو بصري م؛  بصير بالعباد

اد بصر نظر ال يغيب عن نظره شيء ، بصري م بصر بصر نظر أو بصر علم؟ يشمل هذا وهذا، فهو بصري بالعب

 : ((. وقوله ال يعذب عن مثقال ذرة في السماء وال في األرض وال أصغر من ذلك وال أكبر )) ((علم 

العباد  ؛ بصري بكلاملراد به يا حممد أي أنواع  العبادة؟ العام أو اخلاص؟ العام إذا العبودية العامة )) بالعباد

وكافرهم، برهم وفاجرهم، متقيهم وعاصيهم، كل العباد فاهللا تعاىل بصري م، وهو سبحانه وتعاىل بصري مؤمنهم 

مبن يستحق أن يكون من املتقني ومن يستحق أن يكون من العاصني؛ فاملعصية حلكمته، والطاعة بفضله؛ املعصية 

 الذين يقولون ربنا إننا آمنا ((قال:   م.حبكمته وعدله، والطاعة برمحته وفضله نعم. مث قال عزوجل. فوائد؟ نع

ال للعباد؛ ألن العباد كلهم ال يتصفون ذه الصفات؛ لكن املتقني منهم هم  )) للذين اتقوا (()) هذه بيان 

يريد بذلك القول باللسان  )) يقولون ((قوله:  )) الذين يقولون ربنا إننا آمنا ((الذين يتصفون ذه الصفات 

نان؛ ألن اهللا تعاىل إذا أطلق القول باإلميان ومل يتعقب كان املراد به القول باللسان والعقد باجلنان؛ واالعتقاد باجل

ملا كان املراد ذا  )) ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين ((ودليل ذلك: قوله تعاىل: 

أما إذا أطلق اهللا قول اإلنسان عاما فإنه يريد به اإلميان  ؛ )) وما هم بمؤمنين ((القول القول باللسان فقط قال: 

ال يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط  )) قولوا آمنا باهللا ((وجل:  القول باللسان والعقد باجلنان؛ وهلذا قال عز

 نالذي ((ال يريد أن نقول ذلك باللسان فقط بل باللسان واجلنان؛ إذا ))  قل آمنا باهللا ((بل بألسنتنا وقلوبنا 

الذي  ((. وقوله:  بألسنتهم فقط؟ ال، بألسنتهم نطقا وبقلوم عقدا يعين اعتقادا ؟ مباذا )) يقولون ربنا آمنا

ن: ربنا آمنا ولكننا مل شف كيف توسلوا إىل اهللا بربوبيته لإلخبار حباهلم يف إلميان به؛ كأم يقولو  )) يقولون ربنا

انتبه،  )) ربنا إننا آمنا ((نصل إىل اإلميان إال بربوبيتك لنا تلك الربوبية اخلاصة املقتضية للعناية التامة يقولون: 

فهذا كاإلشعار بأم مل يصلوا  ((ربنا إننا آمنا ))قال الذين يقولون آمنا استقام الكالم بالشك لكن إذا قالوا: 

إننا  )) (( الذين يقولون ربنا إننا آمنا (( . إىل اإلميان إال مبقتضى هذه الربوبية اخلاصة املقتضية للعناية التامة

إننا  (( فيؤكدون إميانا )) إننا آمنا ((اجلملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ واحد؟ وهو: إننا ألن نا ثانية ضمري  )) آمنا

وقد سأل جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما اإلميان؟   . آمنا مباذا؟ بكل ما جيب اإلميان به))  غفر لناآمنا فا

((كل آمن باهللا وقال اهللا تعاىل: أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره)  قال:

ان هنا يشمل اإلميان بكل ما جيب اإلميان به وهي فاإلمي ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله ))

اإلميان ليس هو جمرد  . ستة أنواع: اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره

التصديق، ليس جمرد التصديق؛ ألن جمرد التصديق ليس بإميان؛ وهلذا يقال: آمنا به؛ ويقال: آمنا له وبينهما فرق؛ 



قال: صدقه وبينهما فرق أيضا؛ فاإلميان البد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان يعين يصدق مث يقبل مث يذعن هذا وي

   . إميان؛ وهلذا قال: آمنت به؛ وال يقال: آمنته

 



اإلميان البد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان؛ يعين يصدق مث يقبل مث يذعن هذا اإلميان؛ وهلذا يقال: آمنت به؛ 

وال يقال: آمنته؛ ولو كان اإلميان مرادفا للتصديق لصح أن يقال: آمنته كما يقال: صدقته نعم؟ إذا اإلميان 

بول وإذعان؛ وهلذا كلنا يعلم حسب ما جاء يف يتضمن معىن زائدا على جمرد التصديق بل هو تصديق متضمن لق

التاريخ أن أبا طالب مصدق لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصدق له، ويرى أن ما أخرب به مثل الشمس حىت 

   إنه ليقر بذلك يف قصائده، يقول: 

  لقد علموا أن ابننا ال مكذب     لدينا وال يعنى بقول األباطل                      

ليس مكذبا وال يعىن بقول األباطل؛ إذا يكون عنده مصدق؛ ويقول: ولقد علمت بأن دين حممد خري شف 

أديان الربية دينا لو ال املالئمة أو حذار مسبة لرأيتين مسحا بذاك مبينا ؛ إذا هو مصدق لكن مل يكن تصديقه 

  . البد باإلميان من القبول واإلذعان متضمنا للقبول واإلذعان، ما قبل وال أذعن؛ فهل نقول إنه مؤمن؟ ال؛ إذا

الفاء هنا للسببية أي فسبب إمياننا فاغفر لنا؛ ألن اإلميان  )) الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا( (

حىت إنه أخلص اإلنسان إميانه صارت حسناته الشك أنه وسيلة للمغفرة، وكلما قوي اإلميان قويت أسباب املغفرة 

أي بسبب اإلميان اغفر لنا؛ وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول ))  فاغفر لنا ((ه ؛ وهلذا قال: تذهب سيئات

 ((نعم  )) فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ((نعم  فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا )) ((وقوله:  . الدعاء

ما نقول هذا فعل أمر ألن اهللا ما يؤمر؛ العبد ال  )) اغفر لنا ((فعل دعاء وليس فعل أمر؛ ملاذا؟ األخ؟  )) اغفر

يأمر اهللا لكنه يدعوه؛ إذا كل فعل بصيغة األمر وجه إىل اهللا فهو دعاء يسمى فعل دعاء وال يسمى فعل أمر. 

واملغفرة مأخوذة من الغفر وهو السرت مع الوقاية ومنه املغفر الذي يلبسه املقاتل يف رأسه ليسرت الرأس ويقيه 

؛ فليست املغفرة جمرد السرت بل هي سرت ووقاية؛ وهلذا نقول: مغفرة الذنوب سرتها عن الناس والعفو عن السهام

عقوباا؛ ويد ل هلذا: (أن اهللا سبحانه وتعاىل خيلوا يوم القيمة بعبده املؤمن ويقرره بذنوبه يقول: عملت كذا 

 ) عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قد سترتها (وجل: وعملت كذا وعملت كذا حىت يقر فيقول اهللا عز

يعين ال أجازيك عليه ؛ واحلمد هللا رب العاملني أن اهللا عزوجل يسرت الذنوب على عباده واهللا لو ال هذا ال فتضح  

كثري من الناس؛ يقال: إن بين إسرائيل كان واحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه ـ والعياذ 

قل يا  ((ة؛ أما هذه األمة فسرت عليها وهللا احلمد ـ ولكن فتح عليها أبواب التوبة على   كما يقولون باهللا ـ فضيح

وجل ميهل  فاهللا عز))  إن اهللا يغفر الذنوب جميعا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا

سه يفكر ماذا عملت، ويش أنا فعلت اإلنسان ميهل له وحيلم عليه وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه، هو نف



فيستحيي من اهللا عزوجل وخيشى أن يفضحه اهللا ألن اإلنسان إذا جترأ على ربه يف السر فرمبا يفضحه بالعالنية إذا 

 )) فاغفر لنا ذنوبنا (( . ؛ فإن تاب تاب اهللا عليه وأبدل سيئاته حسنات وجل ، إذا مل يتب إىل اهللا عز مل يتب

؛ وهي إما قبائح وإما دون ذلك وكلها حتتاج إىل مغفرة كلها يستغفر اإلنسان منها وال تظن  الذنوب هي املعاصي

؛ إذا كفرت بالتوبة  ؛ ألن بينهما فرقا عظيما أن الصغائر إذا كفرت باحلسنات ال تظن أا كما لو كفرت بالتوبة

 ((حى فقط لكنها ما تبدل باحلسنات ال؛ اهللا يقول: أبدلت السيئات باحلسنات؛ إذا كفرت بالطاعات فإا مت

إال من تاب وآمن وعمل عمال صالحا فأولئك يبدل اهللا  ((ويقول:  )) إن الحسنات يذهبن السيئات

وفرق بني أمرين؛ فرق بني أن تذهب السيئة باحلسنة وبني أن تبدل السيئة حسنة؛ أليس   )) سيئاتهم حسنات

فري احلسنات السيئات فتقول: إن سيئايت مكفرة حبسنايت ال؛ مث إننا يف احلقيقة كذلك؟ إذا ال تعتمد على تك

حسناتنا نرجو أن تربئ ذممنا يعين ال تقوى على أن تكفر، ال تظن أن أي صالة تكفر ال؛ قد تكون صالة ال 

يها بدأ يضارب مباله ؟ ألا صالة يفعلها اإلنسان عادة مث إذا دخل ف تربئ ا الذمة إال كما يقولون: بالدف نعم

؟ وبدأ ينظر إىل قدومه ومنشاره إذا كان جنارا وهكذا؛ وال  ان تاجرا، وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا نعمكإن  

تكثر الوساوس إال إذا دخل يف الصالة وإذا سلم طارت الوساوس هذه وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد 

؛ وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان يطلع  مكانالصالة؛ أما الصالة نفسها فهو يتجول يف كل 

على باله أبدا، فإذا حاول سده وإذا بابا آخر مفتوح وهكذا من أجل أن حيول الشيطان بني اإلنسان وبني ربه؛ 

دور كبري يف ألن الشيطان يعلم أن هذه الصلة اليت بني اهللا وبني العبد وهي صلته باهللا يف الصالة هلا شأن عظيم و 

أتريدون أعظم من هذا؟ أن  )) إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر ((وجل:  إصالح العبد قال اهللا عز

يكون يف نفسك رادع ينهاك عن الفحشاء واملنكر هذا هو الذي يغيض الشيطان فرييد الشيطان أن حيول بينك 

وبني هذا بإلقاء الوساوس يف صالتك حىت خترج من صالتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك يف صالتك؛ 

؛ ألا إذا صلحت صلحت العبادات كلها   العبادة العظيمةوهلذا أسأل اهللا أن يعينين وإياكم على إصالح هذه 

إذا تاب توبة   . كل العبادات؛ ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العمل، ال تسقى إال مباء نعم

.  ؛ هذا أيضا طيب : اللهم إين أستغفرك مبا ال أعلم ؛ أي نعم وإذا قال أيضا االستغفار املعروف عامة يكفي

؛ إذا كان إبراء املدين من حق اآلدمي املبهم اهول جائزا ويربئ به فما بالك حق اهللا ؟  ؟ يكفر نعم يكفر هذه

   يكفي . ،؟ نعم ما يتذكر لكن يف الصالة يقول أستغفر اهللا من كل ذنب لكن هو ما يتذكر

  ؟  )) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان .((هل يكون يف..  اإلنسان الذي . السائل :



ال؛ هذا السلطان نوعان: سلطان يضلهم به وال يهتدون هذا ال ميكن أن يكون على عباد اهللا  الشيخ :

املخلصني؛ وسلطان يتسلط عليهم الشيطان لكن مين اهللا عليهم بالتوبة فيمحوا ويهدم كلما بناه الشيطان؛ يكون 

 يرى الشيطان أحقر وال أصغر من يوم سلطانه هذا حقيقة زيادة غم عليه؛ على الشيطان؟ على الشيطان وهلذا ال

  عرفة ملا يرى من تنزل الرمحة؛ الشيطان قد يتسلط على اإلنسان لكن إذا استغفر وغفر له زاد غمه.

                                                      يعم نساء الدنيا أيضا؟ )) وأزواج مطهرة ((قوله:  السائل :

  أي نعم حىت نساء الدنيا يف اجلنة مطهرات. الشيخ :

إن اهللا ال يغفر أن  ((أي نعم كل من تاب إىل اهللا فإن اهللا يغفر ذنبه وهذه اآلية نزلت يف التائبني؛ نعم أما قوله: 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر  التائبين ((فهذه نزلت يف غري ))  يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

فهذه  )) ((قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهمهذه يف غري التائبني؛ أما  )) ذلك لمن يشاء ما دون

  للتائبني.

  هل تقبل التوبة من ذنب دون ذنب آخر؟ السائل :

   تعرف منها شيء يا فهد؟ التوبةشروط هذه حتتاج إىل أن نسأل عن   الشيخ :

نعم أن ي؛ أوال أن خيلص هللا، اإلخالص هللا، الندم، اإلقالع عن الذنب، العزم على أن ال يعود، أن  الطالب :

  يتحلل منه إن كان؛ 

ال ال ال هذه داخلة يف قوله: اإلقالع؛ أن تكون يف الوقت الذي تقبل فيه؛ مخسة شروط؛ إذا وجدت  الشيخ :

كون مصرا على عمل على ذنب آخر؛ وهلذا صحيح هذه الشروط صحت التوبة؛ وليس يف هذه الشروط أن ال ي

أن التوبة تصح من ذنب مع اإلقرار على غريه؛ لكن الذي فيه إشكال هل تصح التوبة من ذنب مع اإلقرار على 

جنسه هذا هو حمل نظر؛ أما إذا كان من غري جنس فالشك أا تقبل ألن هذا هو مقتضى العدل؛ لكن إنسان 

ظر السناء احملرم ولكنه يقبل النساء هل نقول: إنه تقبل توبته من النظر ويعاقب على يتوب إىل اهللا عزوجل من ن

  ، اجلنس واحد هذه حمل اشتباه.التقدير فقط؟ أو ال تصح؟ فيها خالف اجلنس واحد

  أليس التقبيل أعظم من النظر ؟   السائل :



أو على التقبيل فقط؛ نقول هذه حمل  هو أعظم لكن إذا تاب من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل الشيخ :

نظر وابن قيم رمحه اهللا يف كتابه مدارج السالكني ملا حبث هذا قال هذه املسألة هلا غو  بعيد يعين ألنه قد ينظر 

هل إن توبته هذه لصالح القلب؟ فإذا كانت توبته صالح القلب فالبد أن يتجنب التقبيل ألن يتوب من النظر  

  كيف يقبل؛ 

  أوال ينظر قبل التقبيل ؟  السائل :

  قد ال يتتبع الناس بالنظر لكن إذا حصلت امرأة قبلها ـ اهللا يهدينا وإياكم . الشيخ :

لكن ما هو ينظر لغريها؛ هنا يف ناس مههم النظر للنساء يتلذذ بالنظر هلا وال يقبلها؛ ويف إنسان مهه أن جيد امرأة  

  كاشفة لوجهها ليقبلها .

  عالمات قبول التوبة؟  شيخ ما هي السائل :

  عالمات قبول التوبة أن اإلنسان جيد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وإقبال إىل اهللا عزوجل. الشيخ :

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار؛ الصابرين  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

رين باألسحار؛ شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغف

قل  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:   . )) قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم

  . إىل آخره أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها األنهار ))

  ؟ ما املراد باالستفهام ؟  حجاج )) أؤنبئكم ((املراد باالستفهام هنا يف قوله:  الشيخ :

  التشويق  الطالب :

  نعم؛ هل له نظري؟ ألننا نريد مثال آخر تأيت مبثال آخر من القرآن ؟  الشيخ :

   )) هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم (( الطالب :

  . أحسنت الشيخ :

  ما موضع اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟ ))  للذين اتقوا عند ربهم ((قوله:  الشيخ :



  بيان أليش؟  الشيخ :بيان؛  الطالب :

  ؛  للخري الذي أخري من السابق الطالب :

  أحسنت بيان ملن يستحق هذا اخلري الذي هو أفضل مما سبق. الشيخ :

  ماذا تفيده هذه العندية؟ ))  عند ربهم ((قوله:  الشيخ :

   تعظيم هذا، : الطالب

  عند اهللا ما فيه شك إنه مقرب إليه فيكون يف ذلك شرف له. الذيألن تعظيم أيش؟ تشريف كذا؟   الشيخ :

  املراد يا عمر بالربوبية هنا؟  الشيخ :

  هذه ربوبية خاصة،  الطالب :

  خاصة؛ إذا تنقسم الربوبية إىل قسمني؟  الشيخ :

  ربوبية عامة تشمل مجيع العباد؛  الطالب :

  ربوبية خاصة خاص للمؤمنني وأخص لألنبياء واملرسلني؛ أحسنت. الشيخ :

قال فرعون  ((قوله تعاىل حكاية عن فرعون وموسى: نعم، هل لك أن تأتينا مبثال جيمع بني املعنيني؟  الشيخ :

  هذه؟  )) مؤمنينوما رب العالمين قال رب السموات واألرض وما بينهما إن كنتم 

   ربوبية عامة؛ الطالب :

  خاصة مثل هذه اآلية. نعم؛ الربوبية  الشيخ :

  نعم خالد ؟  الشيخ :

   )) قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ((نعم جيمع اهللا قوله تعاىل:  الطالب :

  نعم متام. الشيخ :



؟ جتري على سطحها وبني  )) من تحتها ((معىن قوله:  )) ما تجري من تحتها األنهار ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ )) من تحتها ((األشجار؛ كيف على سطحها واهللا يقول: 

  شيبة ؟ جتري من حتت أشجارها وقصورها. الشيخ :

أنواعها أربعة؛ نعم؛ من ماء آسن، غري آسن؛ أتدري ما اآلسن؟  ؟ ما أنواعها ؟ ما هذه األار اليت جتري الشيخ :

متغري يعين؛ أتدري ما اآلسن ؟ اآلسن هو املتغري؛ إذا غري آسن طيب؛ وأار من لنب لذة للشاربني؛ ال، مل غري 

يتغري طعمه، والثالث ؟ وأار من مخرة لذة ، من مخر للذة للشاربني؛ وأار من عسل مصفى؛ أحسنت هذه 

  أربعة.

   عبد املنان مطهرة من أيش؟ )) أزواج مطهرة (( الشيخ :

  من جناسة ظاهرة وجناسة باطنة؛  الب :الط

  الرجس احلسي واملعنوي. الشيخ :

  احلسي مثل أيش ؟ احليض والعرق والبول والغائط . واملعنوي، الباطين مثل احلقد والبغض واحلسد. الشيخ :

  هل يشمل هذا أزواج الدنيا ؟  الشيخ :

  نعم يشمل،  الطالب :

  الدنيا تكون مطهرة يوم القيمة. يشمل نعم؛ يعين األزواج من أهل الشيخ :

  فيها قراءتان يا عبد الرمحن بن داود ؟  )) رضوان ((قوله:  الشيخ :

  بكسر الراء وضمها،  الطالب :

  طيب. )) رضوان ((و )) رضوان ((بكسر الراء وضمها  الشيخ :

  أيهما أعظم هذا النعيم املعدد أو الرضوان ؟  الشيخ :

  ان أفضل، الرضو  الطالب :



) ما يف شيء  يه الصالة والسالم يف احلديث: قول الرسول عل الدليل ؟ما هو  الرضوان أفضل الشك؛ الشيخ :

  من القرآن؟ 

   )) رضي اهللا عنه ورضوا عنه (( الطالب :

  ال؛ ويش تقول ؟  الشيخ :

   )) ورضوان من اهللا أكبر (( الطالب :

  أحسنت. )) ورضوان من اهللا أكبر ((قوله تعاىل:   الشيخ :

  بالقلب أو باللسان ؟  )) يقولون ((فهد  )) الذين يقولون ربنا إننا آمنا (( الشيخ :

  بالقلوب واللسان؛  الطالب :

  طيب؛ الشيخ :

  هل يكفي اللسان ؟  الشيخ :

  ما يكفي؛  الطالب :

  ؛ ((يقولون ربنا آمنا ))الدليل ؟ دليل من القرآن ؟ من القرآن نعم؛  الشيخ :

طيب إذا  ))ن ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم بمؤمني (( فيصل ؟ قوله تعاىل: الشيخ :

  . ليس املراد به القول باللسان إمنا املراد القول باللسان والقلب )) يقولون ربنا إننا آمنا ((ليس املراد بقوهلم: 

  ما فيها أوضح من هذه اآلية ؟  الشيخ :

  ما أدري ما نعرفها ؟  الطالب :

؟ أيه وهذا أيضا تفيد لكن هي أصرح يقول وما هم  )) يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ((قوله:  الشيخ :

  . مبؤمنني

  يا سامل ؟ ما هي املغفرة ؟  )) فاغفر لنا ذنوبنا ((قوله:  الشيخ :



  السرت مع املغفرة؛  الطالب :

املغفرة هي السرت مع املغفرة ، نسأل عن املغفرة ؛ عبد الوهاب ؟ سرت الذنب نسأل املغفرة ؟ ال ميكن  الشيخ :

  ؛ يعن إذا سرت ووقاية . والتجاوز عنه

  ما الذي يدل على أن املغفرة تشمل على املعنيني مجيعا السرت والوقاية ؟  الشيخ :

   ؛ من اللغة ؟ وجل اهللا عز الطالب :

؛ تأيت باملغفر الذي؛ مأخوذ من املغفر الذي  ب والوقاية منه بالتجاوزمغفرة ؛ عرفنا معناها سرت الذن الشيخ :

 ؟ أي نعم؛ طيب ))قل أؤنبئكم  ((يغطي به احملارب رأسه. إذا إىل هنا وقفنا؛ الفوائد؟ طيب الفوائد من قوله: 

    . ؟ طيب )) وقنا عذاب النار ((

قنا القاف فعل دعاء، صح؟ القاف فعل  )) عذاب الناروقنا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

دعاء؛ خطأ نقول ق،ق فعل دعاء، ما نقول القاف؛ طيب املال لزيد ماذا نقول؟ نقول ل حرف جار وال الم 

حرف جار ؟ الالم حرف جار، ما الفرق بني لزيد وبني ق ؟ تلك حرف واحد وهنا حرفني ؛ ق حرف واحد؛ 

م حرف، وق فعل ؛ وهلذا لو كتبت كاف حرف هجائي لقلت: قاف؛ إذا ق فعل أيش لونه ؟ نقول: ألن الال

أمر، زنته الصرفية ؟ عي كيف ؟ زنته الصرفية عي ألنه حذفت فائه والمه إذ أن أصله من وقا من وقا واو قاف 

ألف كذا ؟ فإذا حذفت الفاء والالم أيش يبقى ؟ تبقى العني فيكون ق على وزن عي؛ مر شخصا من وعى ؟ 

عي؛ وزا الصريف ؟ عي، وزا الصريف عي؛ من وىف؟ يف ، وزا الصريف عي؛ وشى ؟ شي؛ وقد ذكر اخلضري 

على شرح ابن عقيل أظن حوايل عشرين فعال من هذا النوع، يعين فعل أمر مما حذفت فاءه والمه وصار على وزن 

عند استحقاقنا له؟ أو ))  قنا (( ؛ وهل املرادياهإمن الوقاية يعين قنا  )) قنا عذاب النارو  ((قوله تعاىل:  . عي

حىت ال نعمل الذي يوصلنا إىل العذاب؟ أو األمرين مجيعا؟ الظاهر أن املراد األمران مجيعا،  ((قنا العذاب ))

إذا  فيكون هؤالء السادة قد دعوا بأن يقيهم اهللا تعاىل عذاب أهل النار ودعوا بأن اهللا سبحانه وتعاىل يقيهم النار

  . هم عملوا عمل أهلهم؛ ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا أهلها ؟ يقيهم ذلك بأمور متعددة

وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت حنو عشرة أسباب منها: أن يوفق اإلنسان للتوبة؛ فإذا تاب 

ي الذي أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا قل يا عباد ((اإلنسان من الذنب وقاه اهللا تعاىل عقاب ذلك الذنب 

؛  ومنها: األعمال الصاحلة، والصدقة، ودعاء املؤمنني، وغري  )) من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا



فيكون دعائهم وقاية من عذاب  . ذلك؛ املهم أم ذكروها حنو عشرة أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار

 األول أن يقيهم أعمال أهل النار؛ الثاين: أن يقيهم العذاب بعد فعل موجب العذاب، النار يشمل معنيني: املعىن

إن اهللا ال يغفر أن  ((وجل  بعد فعل املوجب بأن يسر هلم أسباب التوبة وحمو هذه الذنوب ولو مبشيئته عز

ل يف آيات كثرية هذا جممل لكنه مفص )) عذاب النار ((وقوله:  . )) يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

إن في ذلك  ((قد بني اهللا سبحانه وتعاىل عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه األكباد وتتفجر منه القلوب 

 )) الصابرين ((مث وصف اهللا هؤالء السادة بقوله:   . )) لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

  . إىل آخره )) للصابرين )) (( للذين يقولون ربنا إننا آمنا (())  للذين اتقوا عند ربهم ((وهذه نعت لقوله: 

والصابر اسم فاعل من الصرب وهو يف األصل حبس، واملراد به شرعا: حبس النفس عن حمارم اهللا؛ وأنواعه ثالثة: 

طاعة  : صرب علىثالثة أنواع ،صرب على أقدار اهللا املؤملة؛ وصرب عن معاصي اهللا؛ وصرب على طاعة اهللا عزوجل

أما الصرب على الطاعة فإن اإلنسان جيد منه معاناة  . اهللا؛ وصرب عن معصية اهللا؛ وصرب على أقدار اهللا املؤملة

عظيمة، معانة عظيمة؛ ألنه عندما يهم بالطاعة جتد نفسه األمارة بالسوء والشيطان حياوالن أن يصداه عن طاعة 

إذا أعانه اهللا عزوجل على ذلك تغلب على هذين العدوين:  اهللا، وجتده يف عراك مع نفس األمارة بالسوء حىت

الشيطان والنفس األمارة بالسوء  وفعل ما أمر اهللا به؛ يف املعصية السيما مع وجود األسباب املقتضية هلا جتد 

اإلنسان يف عراك شديد مع نفسه السيما مع قوة الداعي هلا وعدم املعارض؛ فإنه إذا قوي الداعي إىل املعصية 

وعدم املعارض ال ينجوا منها إال من عصمه اهللا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف مجلة من يظلهم اهللا يف 

هذا الرجل صرب هذا الصرب  ظله يوم ال ظل إال ظله قال: (رجل دعته ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا)

ل هذا الرجل: واهللا ما بشهوة ال، الرجل فيه شهوة؛ مل العظيم عن حمارم اهللا مع قوة الداعي وعدم املعارض؛ مل يق

تكن املرأة قبيحة ال تشتهى بل هي ذات مجال؛ مل تكن املرأة من السوقة الذين ليس فيه خري بل هي ذات 

منصب وشرف ودعته؛ مل يكن املكان فيه أحد يعارض الوصول إىل املقصود ألنه مل يقل حولنا أحد خنشى منه؛ 

د وهو: اخلوف من اهللا عزوجل وهذا صرب عن أيش؟ عن معصية اهللا، صرب عن معصية اهللا لكن فيه شيء واح

؛ شاب، يف مكان خايل، عنده شهوة، دعته امرأة ذات منصب ومجال هي مشقة عظيمة  ذاه والشك إن يف

ذلك يقول:  دعته لنفسه؛ وكثري من الناس ال ميلك نفسه إذا حدثته املرأة الشابة اجلميلة فيكف وهي تدعوه؟ ومع

إين أخاف اهللا؛ هذا صرب عظيم؛ ومنه صرب يوسف عليه الصالة والسالم عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته، 

والشك أا جتملت به، وأا فعلت مجيع أسباب املغريات، أو مجيع املغريات لتصل إىل مقصودها؛ ولكنه عليه 

فعند آخر  )) همت به وهم بها لو ال أن رأى برهان ربه ((الصالة والسالم رأى برهان ربه وإال فاألمر قد مت 



اللحظة عصمه اهللا عزوجل؛ وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة. أمل ترى إىل  الرجل 

اإلسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها وتأىب عليه فلما أملت ا سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها فلما 

ا جملس الرجل من امرأته يف أشد ما يكون من التهيأ قالت له: اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبق؛ وما جلس منه

الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه، ما كرها، مل تزل نفسها تطلبها؛ لكن ملا ذكرته باهللا عزوجل اتقى 

قدار اهللا املؤملة ؛ وهذا كثري، ومن ذلك أيوب الثالث: الصرب على أ اهللا ؛ فأقول: هذا من الصرب عن معصية اهللا .

فقد  )) إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ((فإنه صرب صربا عظيما قال اهللا تعاىل:  عليه الصالة والسالم

صرب على ما أمل به من الضر صربا عظيما؛ وهذا أيضا والصرب أيضا على أقدار اهللا املؤملة املرتتبة على طاعة اهللا 

أعظم أجرا، فصرب الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إىل اهللا؛ ألن هؤالء صربوا على أقدار مؤذية املرتتبة على 

بتبليغ رسالته؛ ونضر مثال لصرب سيد اخللق عليه الصالة والسالم،  أيش؟ على فعل اختياري منهم وهو طاعة اهللا

حممد عليه الصالة والسالم حيث صرب صربا عظيما ال يصرب عليه أحد مع احللم واألناء والعفو والتسامح ملا خرج 

ا حصل؟ إىل أهل الطائف يدعوهم إىل اهللا، يدعوهم إىل توحيد اهللا، يدعوهم إىل اجلنة، ينقذهم من النار ماذ

اصطفوا صفني، صفوا سفهائهم صفني وقالوا: اضربوا حممدا باألحجار فجعلوا يضربونه باألحجار حىت أدموا 

عقبه؛ فلم يفق إال يف   عليه الصالة والسالم فجاءه ملك اجلبال يف هذه احلال اليت ميكنها أن ينتقم من أعدائه 

ألخشبني إن شئت بإمكانه أن يقول: أطبقها عليهم؛ ألن وقال له إن اهللا أرسلين إليك وأمرين أن أطبق عليهم ا

الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعاىل؛ لكنه قال: ال، أستأين م فلعل اهللا أن خيرج من 

أصالم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئا ـ اهللا أكرب ـ وأظهر اهللا من أصالم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئا، من 

نصر اهللا م اإلسالم وفتح م مشارق األرض ومغارا؛ فانظر كيف كان عاقبة الصرب واحللم واألناء؛ وكان ذات 

يوم صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف آمن مكان على وجه األرض ساجدا هللا عزوجل فجاء سفهاء قومه فأرسلوا 

لى ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو فوضعه ع ها دمهاثفر  اواحدا منهم إىل جذور بين فالن فجاء بساله

ساجد، ساجد هللا يف آمن مكان يف املكان الذي يأمن فيه املشرك الكافر يأمن من شر قريش وحممد صلى اهللا 

عليه وسلم مل يأمن من أذاهم حىت جاءت ابنته فاطمة صبية فأزالت األذى عن ظهره ومع ذلك صرب وصابر ومل 

ه، هاجر قومه ولكنه هو أىب، مل يهاجر أذن له عليه الصالة والسالم؛ فكان عبدا خيرج من مكة إال بعد أن أذن ل

هللا يف اإلقامة وعبدا هللا يف اهلجرة عليه الصالة والسالم؛ املهم أن الصرب درجة عظيمة ميتدح اهللا الصابرين ويبني 

يه؛ ال تظن أن الصرب درجة أنه يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب، وهو درجة عالية ال تنال إال بأمر يصرب عل

بسيطة؛ البد من شيء تصرب عليه؛ وهلذا على أهل العلم من املسئولية اليت جيب أن يصربوا على أذى الناس فيها 



ما ليس على غريهم؛ كل من محله اهللا علما فإن حتميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبني ربه أن يبلغه إىل  الناس 

 )) وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه (( تعاىل: وأن يدعوا به الناس قال اهللا

مباذا أخذ؟ هل أحد منكم أنتم اآلن أعطاكم اهللا الكتاب هل أحد منكم شعر بأن اهللا أخذ عليه العهد وامليثاق؟ 

ء هذا هو العهد وامليثاق يعين ، اختصكم اهللا للعلم من بني سائر اجلهالال؛ لكن تعليم اهللا لكم هو عهد وميثاق

ما هو املبايعة احلسية يشهدها الناس يف املساجد أو يف الفلواة لكنه نعمة ينعم اهللا ا على اإلنسان فمىت أنعم اهللا 

بالعلم على إنسان فهذا هو العهد وامليثاق الذي أخذه اهللا؛ ولو أن طلبة العلم اآلن املوجودين بثوا شيئا من 

لمهم لوجدت العلم منتشرا بني الناس كثريا؛ ولكن أكثر الناس، أكثر طلبة العلم أو كثري من علمهم ليس كل ع

طلبة العلم نسخ الكتب أنفع للناس منهم ألن علمهم ال يتجاوز صدورهم بل إم قد يعنونون أحيانا بأفعاهلم 

ملعاملة، وسوء اخللق، وعدم القيام وأقواهلم عن جهلهم وكأنه ال علم عنده من التقصري يف العبادة، والتقصري يف ا

حبقوق الناس، فتجد طالب العلم جتد معاملة اجلاهل العامي خريا منه فهل نقول إن هذا الرجل صرب ؟ ال ما صرب 

ألنه لو صرب، ألنه مىت ين   الصرب؟ أن يبث العلم حىت يؤذى فيه؛ ولو تأملتم اآلن لرأيتم أكثر الناس علما وإمامة 

ين اشتد أذاء الناس هلم، اإلمام أمحد رمحه اهللا ماذا فعل به؟ جير بالبغلة يف األسواق ويضرب يف الدين هم الذ

بالسياق حىت يفيق، إمام أهل السنة، حىت يفيق ومع ذلك مل تثين هذه األذية عزمه على أن يقول احلق؛ مل يطلب 

رآن منزل غري خملوق؛ كما قال منه شيء كثري طلب منه أن يقول: القرآن خملوق بس ومع ذلك أىب، قال: الق

والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة  من البينات نالن نؤثرك على ما جاء (( :السحرة

اإلمام أمحد قال ال أبايل وألمت يف اجلهاد يف نشر العقيدة السليمة؛ لو أن إمام أمحد رمحه اهللا قال ولو  )) الدنيا

ضل أمم، ضل أمم؛ لكنه كما قال بعض العلماء نصر اهللا به اإلسالم يوم احملنة كما بالتأويل إن القرآن خملوق ل

نصر اإلسالم بأيب بكر يوم الردة. شيخ اإلسالم ابن تيمية ما الذي حصل له؟ أوذي، حبس عدة مرات، مات 

العلم  ل يكتبيف السجن، كان يكتب وهو يف السجن ينشر العلم يف السجن فمنع عنه الدواة والقرطاس فجع

   على جدران السجن .



كان يكتب وهو يف السجن، ينشر العلم يف السجن فمنعوا عنه الدواة والقرطاس فجعل  يكتب العلم على 

جدران السجن يكتب ما يفتح اهللا عليه، وذكر عن نفسه أن اهللا فتح عليه علما عظيما ألنه انقطع إىل اهللا 

ابه عنه قال ال تأتون هذا الرجل عزوجل، يأيت إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه؛ ماذا فعله أعدائه؟ منعوا أصح

 ((تأخذون علمه ومع ذلك صرب وانقطع إىل تالوة القرآن وكان معه أخوه يدارسه القرآن حىت ختم قوله تعاىل: 

ففاضت نفسه رمحه اهللا ـ اهللا أكرب ـ ختام،  )) إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

م مبا من اهللا عليكم من ياكم وإياه بالصاحلني؛ املهم أن الصرب درجة عالية وأنتختام حسن نسأل اهللا أن يلحقنا وإ

ـ واحلمد هللا ـ وفضلكم به على كثري من عباده املؤمنني جيب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصربوا على األذى  العلم 

صرب على أقدار اهللا املؤملة؛ فأي فيه؛ فلذلك نقول: الصرب ثالثة أنواع: صرب على طاعة اهللا؛ وصرب عن حمارم اهللا؛ و 

األنواع أفضل ؟ أفضلها الصرب على طاعة اهللا؛ مث الصرب عن معصية اهللا؛ مث الصرب على أقدار اهللا؛ هذا من حيث 

األصل لكن قد يعاين اإلنسان من الصرب على األقدار أكثر مما يعاين من الصرب على األوامر  فيؤجر من هذه 

وقد يعاين من الصرب عن حمارم اهللا أكثر مما يعاين من الصرب على طاعة اهللا فيكون من الناحية من حيث املشقة؛ 

هذه الناحية أكثر أجرا بسبب املشقة عرفتم؟ لكن من حيث هي هي األقسام من حيث هي هي أفضلها الشك 

ى هذا العمل وبني الصرب على طاعة اهللا؛ ألن الصرب على طاعة اهللا جامع بني أمرين: بني محل النفس الباطنة عل

لكن الصرب  ، ففيه أمران؛محل اجلسد الظاهر على هذا العمل ألن الطاعة فعل والفعل حيتاج أوال عزما وثانيا فعال

عن املعصية فيه عمل باطن فقط وهو حبس النفس عن الفعل ما فيه تعب بدين ال فيه ال ركوع وال سجود وال 

قط ففيه معاناة باطنة فقط؛ وهلذا صار أقل درجة؛ الصرب على أقدار قيام وال قعود وال بذل املال وال شيء كف ف

ما فيه ال هذا وال هذا ألنه ليس باختياره، أصيب اإلنسان حبادث فانكسرت رجله أو يده هل هو باختياره؟ هذا 

من  ليس باختياره؛ فهو إما أن يصرب صرب الكرام وإما أن يسلوا سلوا البهائم ما فيه؛ وهلذا صار أقل درجة

هو  الصدق )) الصابرين والصادقين ((  . القسمني األولني ألن القسمني األولني من فعل اإلنسان واختياره

؟ خالف  املطابق للواقع املطابقة للواقع تسمى صدقا، فالصادق هو الذي يكون خربه مطابقا للواقع؛ والكاذب

ن مع عباد اهللا؛ كم األقسام؟ أربعة: يكون ذلك؛ الصدق يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون مع اهللا، ويكو 

بالقول، ويكون بالفعل، ويكون مع اهللا، ويكون مع عباد اهللا؛ أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع؛ فإذا 

قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو مطابق للواقع فيكون صدقا؛ والصدق من صفات املؤمنني والكذب من 

عليكم بالصدق فإن الصدق  (النيب عليه الصالة والسالم على الصدق وقال:  صفات املنافقني؛ وقد حث

يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا 



من  ((والصديقية ليست مرتبة دنية بل هي اليت تلي مرتبة النبيني وهلذا كانت الصديقية يف املرتبة الثانية  ) صديقا

طيب هذا صدق القول؛ صدق ؛  )) الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

رجل يظهر لك املودة وقلبه يبغضك الفعل: أن يكون مطابقا للقلب هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب؛ ف

هذا صادق؟ ال؛ رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق وحيضر جمالس العلم لكن قلبه منطو على الكفر ـ والعياذ 

هذا صادق ؟ ال هذا كاذب كذبا فعليا؛ أظهر خالف ما يبطن؛ املثاالن اآلن واحد مع العباد وواحد مع  باهللا ـ

والذي يظهرك التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس مل يصدق معك؛ طيب إذا اهللا؛ فاملنافق كاذب مع اهللا 

يشمل هذا وهذا الصدق يف القول مع اهللا ومع عباد اهللا وقد أمر اهللا  )) الصادقين ((الصادقون يف قوله:ط 

صلى اهللا عليه  والنيب )) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين ((عزوجل بالصدق يف قوله تعاىل: 

وإزعاج قال: (عليكم  وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو أيش؟ اإلغراء وهو الطلب حبث

بالصدق)؛ وعاقبة الصادقني ال ختفى عليكم ولو مل يكن منها إال ذلك املثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من  

حيث ختلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر فلما جاء  كعب بن مالك رضي اهللا عنه وهالل بن أمية ومرارة بن ربيع

الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة راجعا جاء املنافقون السطحيون يعتذرون إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

فيعذرهم ألنه صلوات اهللا وسالمه عليه ال يعلم الغيب وال يأخذ الناس إال بالظاهر يعذرهم ويستغفر هلم ويولوهم 

ون أم كسبوا يظنون أم هم األذكياء الذين مجعهم بني دئة النيب عليه الصالة والسالم ودية الكفار ويظن

إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا  ((فصاروا إخوانا للمسلمني يف الظاهر وإخوانا للكافرين يف الباطن 

يعين كفرهم زيادة يعين إم يكفرون ويعينون الكفار؛  )) معكمإنا  ((ما قالوا: إنا كفرنا قالوا: ))  إلى شياطينهم

طيب أم كعب بن مالك رضي اهللا عنه كان قد أويت جدال وخصوما وجيدا يف ذلك لكنه أمام من ؟ ليس أمام 

بشر يستطيع أن ستخلص منه حبيلة؛ لكنه بني يدي عالم الغيوب عزوجل الذي لو كذبه اليوم لفضحه غدا كما 

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم ( (وجل:  نافقني قال اهللا عزوقع يف امل

أتريدون أشد من هذا الذم وأشد من هذا العقاب؟  )) إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون

لكنه رضي اهللا عنه  )) ونومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسب ((((إم رجس)) هذا الذم والتقبيح؛ العقاب : 

 قال لن أختلص حبيلة اليوم وبعذر فيفضحين اهللا عزوجل غدا وأخرب النيب عليه الصالة والسالم باحلق بالصدق

فجاء التوبيخ من اهللا عزوجل امتحان هؤالء الثالثة هجرهم النيب عليه الصالة والسالم وأمر جرهم وبعد أن 

رهم أن يعتزلوا النساء حىت قال كعب رضي اهللا عنه ملا جاءه رسول رسول اهللا مضى أربعني ليلة أو أربعون ليلة أم

صلى اهللا عليه وسلم يأمر باعتزال أهله قال: أأطلقها؟ قال: ال لكن اعتزهلا؛ فهل قال: واهللا هذه زوجيت من أنام 



 العظيم أوال على ؟ احلقي بأهلك، قال: مسعا وطاعة؛ فصربوا هذا الصرب عنده الليلة؟ أو قال: احلقي بأهلك

الصدق وثانيا على هذا اهلجر الذي يقول كعب رضي اهللا عنه: كنت أسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فال 

أدري أحرك شفتيه برد السالم أم ال؟ اهللا أكرب ـ النيب عليه الصالة والسالم أحسن الناس خلقا وأعظم الناس 

دري هل رد السالم أم ال؛ ويسلم على أيب قتادة ابن عمه وهو بشاشا وأحسن الناس ردا يسلم عليه كعب وال ي

أحب الناس إليه يسلم عليه وال يرد عليه أبو قتادة مع أنك لو جئت اليوم يف العصبية هل يرتك ابن عمه ملثل هذه 

م يقول: األمور؟ أبدا والعلم عند اهللا ما يرتك؛ لكن أبو قتادة رضي اهللا عنه يسلم عليه كعب ما يرد عليه السال

هل تعلم أين أحب اهللا ورسوله؟ فقال بعد أن سكت هنيهة قال: اهللا أعلم، ما أتى فقلت له أنشدك اهللا 

باخلطاب ما قال نعم وال ال، قال: اهللا أعلم؛ والعلم عند اهللا أن أبا قتادة ما أراد بذلك جواب كعب إمنا أراد اخلرب 

هذا الصرب العظيم ويش النتيجة ؟ النتيجة نزول آيات تتلى د أن اهللا سبحانه وتعاىل أعلم من كل أحد؛ ولكن بع

يف شأم إىل يوم القيمة لن ينسى ذكرهم أبدا، ميكن ينسى من هو أفضل منه من الصحابة ولكن هؤالء ال 

يعين وتاب على الثالثة الذين  )) وعلى الثالثة الذين خلفوا ((ينسى ذكرهم شف اجلزاء العظيم على هذا الصرب 

((حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه مث تاب  خلفوا

يا أيها الذين آمنوا  ((عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم)) مث أمر املؤمنني مبثله بأن يكونوا مثلهم فقال: 

ظيم عال رفيع ال يناله إال من وفق حىت يكون يف املهم أن الصدق خلق ع)) و اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين

  ال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا صديقا ) (الدرجة الثانية ممن أنعم اهللا عليه 

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار شهد اهللا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: 

هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم؛ إن الدين عند اهللا  أنه ال إله إال

اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات اهللا فإن 

 ((الذين اتقوا عند رم والذين  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل يف وصف )) اهللا سريع الحساب

من ))  لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اهللا واهللا بصير بالعباد

وسبق الكالم على  )) الصابرين ((قية أوصافهم بيف  )) الصابرين ((قال اهللا تعاىل:   أين ؟ ما كملنا اآلية ؟

ينقسم إىل ثالثة أقسام: صرب على طاعة اهللا، وصرب عن معصية اهللا، وصرب على  الصرب معناه لغة وشرعا وأنه

وسبق الكالم  )) والصادقين ((القانتني اسم فاعل من القنوت؛ نعم ))  والقانتين ((مث قال:  . أقدار اهللا املؤملة

أيضا على الصدق وبينا أنه صدق يف املقال والفعال والعقيدة وبينا أنه صدق مع اهللا وصدق مع عباد اهللا. مث 

هذا أيضا من صفام القنوت والقنوت يطلق على عدة معاين وأنسبها هلذه اآلية أن املراد  )) والقانتين ((قال: 



 عزوجل حبيث يكون اإلنسان مدميا لطاعة اهللا مقبال على اهللا بالقنوت دوام الطاعة مع اخلشوع واخلضوع هللا

أي  )) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتين ((سبحانه وتعاىل يف طاعته قال اهللا تعاىل: 

شوع خاشعني؛ وهلذا ملا نزلت هذه اآلية أمروا بالسكوت ووا عن الكالم؛ فالقانت إذا املدمي لطاعة اهللا مع خ

املنفقني من أنفق أي بذل النفقة؛ والنفقة  )) والمنفقين (( . وجل القلب وحضوره والتزامه لإلقبال على اهللا عز

ولكنه سبحانه وتعاىل ذكر يف آيات أخرى امليزان لإلنفاق  هي إخراج املال وأطلق اهللا سبحانه وتعاىل هنا اإلنفاق

 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (( وذكر ما ينفق عليه أو ما ينفق له فقال تعاىل:

فهذا هو امليزان يف  )) وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط : ((وقال سبحانه وتعاىل ))

ف اإلنفاق أن ال يكون اإلنسان مقرتا وال مسرفا؛ وإذا جعلنا هذا هو امليزان صار هذا امليزان خيتلف باختال

األحوال األزمان والبلدان؛ فقد يكون اإلنفاق بالنسبة  للشخص وليس اإلسراف بالنسبة آلخر فإنفاق الفقري 

 )) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ((ليس كإنفاق الغين وهلذا قال اهللا تعاىل: 

مان فقد يكون الزمان زمان رخاء عام يف هذا اتمع وإنفاق املتوسط بينهما؛ كذلك أيضا خيتلف باختالف الز 

فيكون اإلسراف يف جمتمع دونه يف الرخاء غري إسراف يف حق هذا اتمع؛ وخيتلف كذلك باختالف األزمان 

ففي بعض األحيان تكون األموال كثرية متوفرة فيكون اإلنفاق الكثري فيها غري إسراف وأحيانا يكون األمر 

والذين  ((حال أطلق اهللا هنا يف اآلية اإلنفاق وذكر ميزانه يف عدة آيات يف سورة الفرقان:  بالعكس ؛ على كل

أما ما الذي ينفق فيه أو ينفق له؟ قال اهللا سبحانه  )) إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

واألقربين واليتامى والمساكين وابن يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين  ((وتعاىل: 

ي حمتاجة وإما أن يكون هو حيتاج املسلمون إليها، إما أن تكون أفجهات الصرف كل جهة حمتاجة  )) السبيل

ألن يف اجلهاد  فاإلنفاق يف سبيل اهللا حلاجة من؟ حلاجة املسلمني إىل جلهاد يف سبيل اهللا حمتاجني إليها املسلمون

كلمة اهللا عزوجل وحفظ شريعته؛ واإلنفاق للفقري حلاجة من؟ حلاجة الفقري ليس حلاجة يف سبيل اهللا إعالء  

املسلمني بل هي حلاجة الفقري فأنت ترى دائما اإلنفاق إما لدفع حاجة احملتاج وإما لدفع حاجة املسلمني عموما 

منفقون لكن إنفاقهم منضبط يعين يف املصاحل العامة؛ املهم أن هؤالء منفقون، هؤالء الذين هم من أهل اجلنة 

سرت الذنب  :املستغفرين السائلني ملغفرة اهللا، واملغفرة هي )) (( والمستغفرين باألسحار  . بضوابط شرعية

والتجاوز عنه مأخوذة من الغفر وهو السرت بوقاية ومنه مغفر الذي جيعل على الرأس عند احلرب فإنه جامع بني 

الباء هنا للظرفية أي فيها واألسحار مجع سحر وهو آخر الليل؛ أي  )) حارباألس ((وقوله:  . السرت والوقاية

يسألون املغفرة يف هذا الوقت من الزمن يف آخر الليل؛ ملاذا؟ أوال: ألنه وقت نزول اهللا عزوجل إىل السماء الدنيا؛ 



يدعوني فأستجيب له من من  (فإن اهللا تعاىل ينزل إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول: 

؛ والثاين أنه وقت فراغهم من التهجد والعمل واإلنسان مطلوب منه  ) يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له

إذا فرغ من العبادة أن يستغفر اهللا وهلذا يشرع لنا أن نستغفر اهللا تعاىل ثالثا بعد الصالة وأمر اهللا سبحانه وتعاىل 

كذلك   )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم ((أن نستغفر يف احلج مىت؟ 

أيضا يف آخر الليل بعد التهجد يسأل اهللا املتهجد املغفرة وهذا أي سؤال املغفرة بعد االنتهاء من العبادة فيه  

ما يكون منه من كمال الذل هللا عزوجل وأن اإلنسان ال يعجب بعلمه بل خيشى من التقصري فيه فلهذا يستغفر ع

شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم  ((وجل:  مث قال اهللا عز  . نقصان وتقصري يف هذه العبادة

الشهادة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل؛  )) شهد اهللا )) (( قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم

وهية كشهادته لرسوله صلى اهللا عليه وسلم بأنه أنزل عليه الكتاب؛ فهنا وشهادة اهللا تعاىل لنفسه بانفراده باألل

لكن اهللا يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه  ((وقال اهللا تعاىل:  )) شهد اهللا أنه ال إله إال هو ((قال: 

حدانية فشهادته لنفسه بالو  )) شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة ((وهنا قال:  )) والمالئكة يشهدون

وشهادته لنبيه صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة هو واملالئكة؛ والشهادة كما قلت قولية كما يف هذه اآلية، وكما يف 

وهي الشهادة ما يظهرها اهللا تعاىل من آياته فإمنا يظهره وفعلية ))  (( لكن اهللا يشهد بما أنزل إليكآية النساء: 

ئنات تشهد هللا عزوجل بالوحدانية إما بلسان املقال وإما بلسان احلال؛  من آياته شهادة له بالوحدانية، كل الكا

كذلك تأييده النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنصر وجعلنا العاقبة له شهادة له بأنه رسول اهللا حقا؛ فشهادة اهللا 

 ((بالفعل ؟ بالقول لنفسه بالوحدانية أقول إا تكون بالقول وتكون بالفعل؛ يف اآلية الكرمية شهادة بالقول وال 

مرت علينا  )) ال إله إال هو ((؛  يعين أخرب عن نسفه بأنه يشهد أنه ال إله إال هو سبحانه وتعاىل )) شهد اهللا

هذه كثرية وجيب على كل مسلم أن يعرف معناها وأن يعرف مقتضاها أيضا معناها: أنه ال معبود حق إال اهللا، 

هذا معناها؛ كلما عبد من دون اهللا فهو باطل وإن مسي إهلا فإن ألوهيته جمرد تسمية لكن هو ال يستحق األلوهية 

ما تعبدون من  ((أي املعبود نفسه ليس بإله قال اهللا تعاىل:  وإن كان هؤالء عبدوه واختذوه إهلا لكن هو نفسه

وليست مسميات وكيف تكون  )) دونه إال أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل اهللا بها من سلطان

مسميات مطابقا للواقع وهي آهلة باطلة هذا ال ميكن؛ إذا ال إله أي ال معبود حق إال اهللا، وأما املعبود الباطل 

 )) واتخذوا من دون اهللا آلهة لعلهم ينصرون ((موجود كما مسى اهللا تعاىل األصنام آهلة يف قوله تعاىل: فهو 

إنكم وما  ((وقال:  )) يدعون من دون اهللا لما جاءهم أمر ربهمفما أغنت عنهم آلهتهم التي  ((وقال: 

تجعل مع اهللا إلها آخر فتكون فال  ((واآليات يف هذا كثرية، وقال: ))  تعبدون من دون اهللا حصب جهنم



كل هذه ))  وال تجعل مع اهللا إلها آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه )) (( من المعذبين

املعبودات تسمى آهلة لكن هل هذا االسم مطابق للواقع؟ ال؛ فمعىن ال إله إال اهللا أي ال معبود حق إال اهللا 

و الرب كما يلزم من كونه الرب أن يعبد وحده؛ فتوحيده باأللوهية عزوجل؛ ويلزم من كونه املعبود أن يكون ه

يا أيها الناس اعبدوا  ((متضمن لتوحيده بالربوبية؛ وهلذا بىن اهللا توحيد األلوهية على توحيد الربوبية يف قوله: 

معطوف على اسم اجلاللة على اهللا؛ يعين  )) أنه ال إله إال هو والمالئكة ((وقوله:  . ربكم الذي خلقكم ))

أصحاب العلم الذين رزقهم اهللا تعاىل العلم  )) وأولوا العلم ((وشهدت املالئكة أنه ال إله إال اهللا؛ والثالث: 

يشهدون أيضا بأنه ال إله إال اهللا؛ وال أحد أشد يقينا وأقوى إميانا من أهل العلم وهلذا هم كانوا أهل اخلشية كما 

واملراد بأولوا العلم هنا ليس العلم الدنيوي أو علم طبائع  )) إنما يخشى اهللا من عباده العلماء ((عاىل: قال ت

 األشياء أو علم األشياء أسرار الكون بل املراد بالعلم العلم باهللا عزوجل أولوا العلم باهللا الذين عرفوا اهللا عزوجل

قائما حال من اهللا يعين حال كونه  )) قائما بالقسط (( . حدانيةبآياته الكونية والشرعية هم الذين شهدوا له الو 

القضائية واجلزائية؛ فهو عدل يف بالعدل يف أحكامه التكليفية والعدل يف أحكامه  ،قائما بالقسط أي بالعدل

أحكامه التكليفية ليس يف أحكام اهللا تعاىل تكليفية جور، كلها عدل بل إا مع كوا عدال تتضمن الفضل 

أولئك  ((وجل:  وقال عز))  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ((وجل:  والعفو واإلحسان؛ وهلذا قال اهللا عز

هذا أمر زائد على العدل ألنه متضمن  )) يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وال نكلف نفسا إال وسعها

للعفو والتسامح؛ وكذلك يف اجلزاء عدل يف جزاءه ال يظلم أحدا أبدا بل هو ذو فضل يف جزاءه فإنه جيزي احلسنة 

بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية؛ والسيئة مبثلها أو يعفوا إال من كان كافرا ليس أهال للعفو فال 

يف أحكامه التكليفية ويف قضائه؛ كذلك هو قائم بالقسط للفصل بني عباده  ((قائما بالقسط)) يعفى عنه؛ إذا

فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقضي للمظلوم من الظامل إما بإجابة دعوة املظلوم إن دعا على ظامله يف الدنيا كما قال 

ئم أموالهم واتق دعوة الظلوم فإنه ليس إياك وكرا (النيب عليه الصالة والسالم ملعاذ بن جبل وقد بعثه لليمن: 

مبجازاة باألخذ منه من حسناته يوم القيمة كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: وإما  ) بينها وبين اهللا حجاب

من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: ال درهم عنده وال متاع، أو قالوا وال دينار قال: المفلس من يأتي يوم  (

ل الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من القيمة بحسنات أمثا

حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسنة شيء وإال أخذ من سيئاتهم فطرح عليه و 

د من الديوان فالبد من العدل بني العباد؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا: إن احلقوق اليت بني العبا ) طرح في النار

فإن قال قائل: أليس الناس يصابون من  . الذي ال يرتك اهللا منه شيء؛ فالبد أن يقتص للمظلوم من الظامل



 نكبات من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات ؟ اجلواب: بال؛ فإن قالوا: أال يكون هذا ظلما

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت  ((الناس ؟ اجلواب: كال ليس هذا ظلم ألن هذا مبا كسبت أيدي 

إذا فهذه املصائب فضل ألن املقصود ا تأديب  )) أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

اخللق وردعهم حىت يرجعوا إىل اهللا عزوجل فليس هذا من باب الظلم يف شيء بل هو من باب اجلزاء للعمل لغاية 

ولو يؤاخذ اهللا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها  ((س عن ظلمهم وقال اهللا تعاىل: محيدة وهي رجوع النا

مر علينا فرق بني القسط واإلقساط؟ وقلنا إن قسط مبىن؟ ال، قسط  )) ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى من دابة

ألن القسط نفسه هو العدل لن قسط الفعل  )) قائما بالقسط( (مبعىن: جار، وأقسط مبعىن: عدل؛ وهنا قال: 

 (( .))  ونضع الموازين القسط ليوم القيمة ((كما قال تعاىل:  مبعىن جار وأقسط مبعىن عدل يعين أحل القسط

هذا حكم بعد الشهادة فشهد اهللا لنفسه بأن ال إله إال هو وحكم لنفسه أيضا بأن ال إله إال  )) ال إله إال هو

ال إله  ((مه عزوجل الشهادة واحلكم فكان شاهدا لنفسه حاكما هلا باأللوهية فهذه اجلملة هو؛ فاجتمع يف كال

حكم وتصديق ألن املعروف احملاكمات واملعارفات أن تؤدوا الشهادة أوال مث حيكم؛ فاهللا تعاىل شهد  إال هو ))

ملتكلمني يفسرون هذه اجلملة وسبق أن ا  . )) ال إله إال هو ((أوال وأخرب مبن شهد معه وثانيا حكم فقال: 

العظيمة بأن املراد ا أيش؟ القادر على االخرتاع ففسروها مبا يقر به املشركون ومل يكونوا موحدين؛ فاملشركون 

يقرون بأن اهللا هو القادر على كل شيء وأن اهللا هو اخلالق، الرازق، احمليي، املميت، املدبر لألمر؛ ومع ذلك فهل 

م مشركون قاتلهم الرسول عليه الصالة والسالم ألنه مل حيققوا معىن ال إله إال اهللا؛ وتعجب هم موحدون؟ ال بل ه

أن يكون هؤالء املشركون أفهم من هؤالء املتكلمني مبعىن ال إله إال اهللا، هؤالء املتكلمون كثري من املتأخرين أيضا 

فقط وهذا نقص عظيم؛ الربوبية يقر ا  الربوبيةإذا قرأت كتبهم وجدت كالمه يف األلوهية يدور على حتقيق 

املشركون ومل جيعلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موحدين، ومل جيعل إقرارهم هذا خمرجا هلم من الكفر، وال 

عاصما ألمواهلم ودمائهم، وال منجيا هلم من النار بل قاتلهم واستباح أمواهلم ودمائهم وصيب نسائهم وذريام 

اهللا ،وإذا سئلوا من خلق السموات واألرض قالوا اهللا، إذا سئلوا من خلقهم؟ قالوا اهللا، وإذا سئلوا  وهم يقولون ربنا

من حييي ومييت قالوا اهللا، وإذا سئلوا من يدبر األمر قالوا اهللا، ومع ذلك مل ينفعهم هذا اإلميان، ما يكفي اإلقرار 

توحيد أبدا؛ ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه ال بأن اهللا خالق الكون ومدبره ومتصرف فيه ال يكفي يف ال

أي ذو العزة ؛ والعزة  )) العزيز )) (( العزيز الحكيم ((وقوله:   معبود حق إال اهللا فإنه مل ميت على التوحيد.

تفسر بثالثة معاين: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع؛ أما عزة القدر فمعناها أن اهللا تعاىل ذو القدر العظيم 

والسيادة والشرف والعظمة إىل غري ذلك من معاين القدر والرفعة؛ والثاين: عزة االمتناع يعين أنه ميتنع أن يناله 



م يف األرض الشديد الصلبة أرض عزاز يعين قوية وصلبه ال يناهلا شيء؛ والثالث: عزة القهر السوء، ومن هذا قوهل

يعين غالبين ؛ هذه األنواع  )) فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب ((أي أنه غالب لكل شيء ومنه قوله تعاىل: 

بوجه من النقص  عليهالذي ميتنع الثالثة كاملة هللا عزوجل من مجيع الوجوه فهو ذو القدر العظيم وهو ذو االمتناع 

  غلبه شيء؛ يقول الشاعر اجلاهلي: الذي ال يالوجوه وهو الغالب 

     أين المفر واإلله الطالب   واألشرم المطلوب ليس الغالب                           

فإنه مأخوذ من احلكم ومن اإلحكام؛ فهو ذو احلكم وذو  )) الحكيم ((وجل غالب لكل شيء؛ أما  فاهللا عز

اإلحكام؛ أما احلكم فإنه ينقسم إىل كوين وشرعي؛  واإلحكام مبعىن اإلتقان، واإلتقان يستلزم احلكمة وهي وضع 

األشياء يف مواضعها؛ تنقسم أيضا احلكمة إىل قسمني: حكمة صورية مبعىن أن الشيء على هذه الصورة موافق 

وإن شئنا قلنا بدل الصورية لئال يفهم منها معىن فاسد حكمة حالية وحكمة غائية؛ فاحلكمة حالية: ما  للحكمة؛

عليه الشيء يف احلال؛ واحلكمة الغائية: ما ينتهي إليه الشيء؛ كذلك أيضا تكون احلكمة يف األحكام الكونية 

للحكمة بلغت أربعة: حكمة حالية يف وعلى هذا فإذا ضربت اثنني يف اثنني بنسبة  . ويف األحكام الشرعية

احلكم الكوين، حكمة حالية يف احلكم الشرعي، حكمة غائية يف احلكم الكوين، وحكمة غائية يف احلكم 

؛ احلكم الغائية واحلكم  حممد ؟ احلكم الشرعي واحلكم الكوين؛ هذا ثنتنيالشرعي؛ كذا يا هداية اهللا؟ كم قلنا ؟  

إذا من احلكم واإلحكام، واحلكم ذكرنا أنه كوين  )) الحكيم ((؟ طيب. الصورية؛ صح هذه أربعة فهمت

وشرعي ومبا أن هذا األمر أو هذا التقسيم قد مر علينا مل يبق اآلن إال أن نتذكره فنأيت أو نطلب مثاال للحكم 

ن لي أبي أو فلن أبرح األرض حتى يأذ ((الكوين، آية فيها ذكر احلكم الكوين؟ أمحد ؟ ال، حكم؛ قوله تعاىل: 

ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم  ؟ ((نعم؛ طيب الشرعي  )) يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين

ذلكم حكم اهللا  ((؛ أي ملا ذكر حكم املهاجرات وما يتعلق ن قال:  ؟ يف املهاجرات ما هو فيه )) حكيم

حكمة حالية وحكمة غائية نعم؟ حكمة ذكرنا أن احلكم الشرعي فيه  . )) يحكم بينكم واهللا عليم حكيم

غائية مثل الصالة وحكمة حالية ؛ يعين كوا على هذه الصفة املعينة؛ والغائية ما يرتتب عليها من آثار محيدة 

  . ؟ طيب والثواب اجلزيل كذا

؟ ما مسعتم يقول: املطر نزوله على هذا الوجه قطرات ال تؤثر  يف األمور الكونية ياسر ؟ حكمة احلالية ؟ مسعتم

هذه حكمة على الناس ال على مواشيهم وال على بنائهم ومن علو من فوق لكي تشمل املرتفع يف األرض والنازل 

أيش؟ حالية؛ حكمة غائية ما ينتج عن هذا املطر من املصاحل العظيمة فهي حكمة غائية؛ فاحلاصل أن اهللا 



 اجلمع بينهما له فائدة إن شاء اهللا تذكر يف الفوائد، نأخذ الفوائد   )) العزيز الحكيم ((ذه الوجوه يقول: حكيم

من فوائد هذه اآلية: ,  إىل آخره )) ... قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ((قال اهللا تعاىل:   . كما يلح علينا األخ

ين: إتيانه بصيغة االستفهام الدالة على التشويق؛ أما مها: تصديره بقل؛ والثا النبأ وذلك من وجهني أمهية هذا

األول فقد قلنا: إن كل شيء يصدر اهللا بقل فهو أمر بتبليغه على وجه اخلصوص وهذا يدل على العناية به وإال 

يه ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عل . فكل القرآن قد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقوله لألمة

وليس له احلق يف الربوبية أبدا فهو ال حييي وال مييت  )) قل أؤنبئكم ((وسلم عبد يؤمر وينهى؛ لقول اهللا تعاىل: 

  وال يرزق وال يدفع الضر عن نفسه وال عن غريه وال يعلم الغيب  



ومن فوائد اآلية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد يؤمر وينهى؛ لقول اهللا تعاىل: ((قل أؤنبئكم)) وليس له حق 

يف الربوبية أبدا فهو ال حييي، وال مييت، وال يرزق، وال يدفع الضر عن نفسه وال عن غريه، وال يعلم الغيب، ميتاز 

مثلكم يوحى إلي)) هذه الميزة ونعمت الميزة هذه؛ طيب وهو قل إنما أنا بشر  ((عن الناس مباذا؟ بالرسالة 

أيضا عليه الصالة والسالم نفسه شخصيا هو عنده من االستعداد لتحمل أباء الرسالة ما ليس عند غيره  

ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل  . )) كما قال اهللا تعالى: ((اهللا أعلم حيث يجعل رسالته

فإنه ملا ذكر ما زين هلم من الشهوات يف األمور السبعة خيشى أن ينصرف الناس إىل هذه الشهوات فمن خبلقه؛ 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . عناية اهللا م أن أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن ينبئهم مبا هو خري من ذلك

يأيت باأللفاظ اليت توجب االنتباه؛ ألن  حسن أسلوب التعليم والدعوة وأنه ينبغي لإلنسان يف مقام الدعوة أن

اإلنسان إذا قيل له: أال أنبئك بكذا وكذا؟ سوف يتشوق وينتبه ما هذا الذي تريد أن تنبئين فيه خبالف ما لو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز املفاضلة بني شيئني بينهما فرق عظيم؛  . جاء الكالم مرسال مل يكن له هذا الوقت

ومعلوم أن كل ما ذكر من الشهوات السبع ال يساوي شيئا أبدا بالنسبة لثواب  )) خير من ذلكمب ((لقوله: 

  طيب)  لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها (اآلخر ة؛ قال النيب عليه الصالة والسالم: 

ب الجنة يومئذ خير أصحا ((وهل جاء مثل هذه الصيغة يف القرآن تفاضل بني شيئني بينهما فرق عظيم ؟ 

(( آهللا خير أما كذا؟ بل إن اهللا قال تنزال مع اخلصم أو موافقة اخلصم يف دعواه قال: ))  مستقرا وأحسن مقيال

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا اخلري الذي شوق اهللا العباد إليه ثابت للمتقني؛ لقوله: ((للذين  . )) يشركون

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا اخلري هلؤالء املؤمنني يف أكرم اجلوار وهو  . التقوىاتقوا عند رم)) وسبق معىن 

فأقرب الناس إىل اهللا هم أصحاب اجلنة وهلذا جعلهم اهللا عنده  ))  عند ربهم جنات ((جوار رب العاملني؛ لقوله: 

ومن فوائد  . )) له يستجدونإن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته ويسبحونه و  : ((كما يف قوله تعاىل

ومن فوائدها : أن جزاء هؤالء املتقني  . اآلية الكرمية: عظم هذه اجلنات لكوا عند اهللا يف جواره سبحانه وتعاىل

والنهار  )) جنات تجري من تحتها األنهار ((هذه الدار العظيمة املشتملة على النعيم الذي ال نظري له؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على تقوى اهللا ألن ذكر ثواب املتقني يتضمن احلث  . ب؟ طي سبق لنا أنواعها

والربوبية  )) عند ربهم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا سبحانه وتعاىل ؤالء القوم؛ لقوله:  . على التقوى

اهللا بكل أنواع النعيم باألكل والشرب  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء السادة يتنعمون يف ثواب . هنا خاصة

فمن اجلنات يأكلون، ومن األار  جنات تجري من تحتها األنهار )) ((والنكاح؛ األكل والشرب يف قوله: 

ومن فوائد  . ، األكل والشرب والنكاح وهذه أصول لذائذ البدن )) وأزواج مطهرة ((يشربون؛ أما النكاح فقال: 



وسبق لنا معىن التطهري أنه احلسي  )) وأزواج مطهرة ((اآلية الكرمية: فضيلة األزواج يف اجلنة بكون مطهرات 

وقد بني اهللا  )) ورضوان من اهللا ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن متام نعيم هؤالء برضوان اهللا؛ لقوله:  . ومعنوي

ومن فوائد اآلية: إثبات  . )) ورضوان امن اهللا أكبر ((م فقال: تعاىل يف سورة التوبة أن هذا الرضوان أكرب النعي

والرضا من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ الفعلية ألنه يتعلق مبشيئته  )) ورضوان من اهللا ((صفة الرضا هللا؛ لقوله: 

ة الكرمية: ومن فوائد اآلي مىت وجد سبب الرضا وجد الرضا؛ وكل صفة معلقة بسبب فإا من الصفات الفعلية .

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان  . )) واهللا بصير بالعباد ((إحاطة اهللا سبحانه وتعاىل بالعباد علما ورؤية؛ لقوله: 

للذين  ((؛ من أين أخذنا ذلك؟ من قوله:  حكمة اهللا عزوجل حيث قسم الناس إىل قسمني: متقني، وعصاة

فدل هذا على أن الناس قسمان: قسم متقي  )) الشهواتزين للناس حب  ((بعد قوله:  )) اتقوا عند ربهم

 (( ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم حيث جعل التقوى يف أهله؛ لقوله: . وقسم غري متقي عاصي

)) فمن بصره بعباده أن جعل هؤالء متقني واآلخرين عصاة وهؤالء ثوام اجلنة وأولئك ثوام  واهللا بصير بالعباد

الشك أن هذا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل فإن اهللا كما هو أعلم حيث جيعل رسالته فهو أعلم حيث النار؛ و 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن   . جيعل مرياث رسالته، ومرياث رسالته هو العلم، العلم املتضمن للدعوة والعباد نعم

؛ وجه الداللة ؟ إن اهللا بصري  )) ر بالعبادواهللا بصي ((كل اخللق عباد هللا؛ نأخذ من أين يا حجاج؟ من قوله: 

فدل هذا  )) للذين اتقوا عند ربهم جنات ((؛ مع قوله:  )) للعباد ((بعباده؛ وجه الداللة أنه عام ؟ ألنه قال: 

ن فوائدها: التحذير من خمالفة أمره؛ ألنه مىت علم اإلنسان مو  . على أنه بصري جبميع العباد: املتقى وغري املتقي

اهللا بصري به فسوف يرتدع أو فسوف يردع نفسه عن خمالفة ربه؛ ألنه إذا خالف ربه فاهللا بصري به وسوف أن 

شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   . جيازيه حبسب خمالفته

هللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم؛ إن الدين عند ا

من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب؛ فقل حاجوك فقل 

أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب واألميين أأسلمتم بإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا 

شهد اهللا أنه ال  ((باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:  أعوذ  ))  صير بالعبادعليك البالغ واهللا ب فإنما

قال اهللا سبحانه وتعاىل قبل ))  إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم

وسبق الكالم على الصرب  )) الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار ((ذلك : 

دوام العبادة مع اخلشوع واخلضوع طيب؛ ما  فما هو القنوت؟ ؛وأقسامه، وعلى الصدق وأقسامه، وعلى القنوت

حافظوا على  ((هو الدليل على أن القنوت دوام العبادة ؟ ((والذين يبيتون لرم سجدا وقياما)) نعم؟ قوله: 



أم  ((نعم هذا دليل على أنه خشوع واخلضوع؛ قوله تعاىل:  )) قانتينالصلوات والصالة والوسطى وقوموا هللا 

أم من هو قانت آناء الليل  (( نعم))  من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر اآلخرة ويرجوا رحمة ربه

ن هل هذه اآلية أو هذا الوصف على إطالقه ؟ املنفقني الذي )) المنفقين ((طيب وقوله:  ))  ساجدا وقائما

يصرفون األموال يف سبيل اهللا بغري إسراف وال تقتري؛ الدليل على هذا؟ على أن اإلنفاق احملمود هو الذي يكون 

وقد بني اهللا أيضا  )) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ((بال إسراف وال تقتري ؟ 

(( قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واألقربين تعاىل: ملا ذكر ميزان اإلنفاق ذكر جهة اإلنفاق عمر؟ قوله 

  أحسنت، متام . )) واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن اهللا به عليم

  ما معىن مستغفرين ؟  )) المستغفرين باألسحار ((قوله:  الشيخ :

  . طالبني املغفرة من اهللا الطالب :

  ما معىن املغفرة ؟  الشيخ :

  الذنب ؛ هي السرت عن  الطالب :

  عنه. سرت الذنب والتجاوز الشيخ :

  هذا واحد؛ خالد ؟  خص االستغفار باألسحار؟ أنه . يال حممد أمحد؟ ملاذا  الشيخ :

   فإنه يكون بعد التهجد،  الطالب :

ال خيلوا من تقصري  بعد التهجد فيكون فيه دفع لإلعجاب بالنفس، وبيان أن اإلنسان مفتقر إىل ربه ألنه الشيخ :

  ؛ ونقص

   ؟ واهللا هذه أقول تعليل ميكن أن يقال أيضا يركعون ويسجدون.لذة النوم  الشيخ :

  املالئكة معطوف يا حممد ؟ ))  شهد اهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم ((قوله:  الشيخ :

   على اهللا سبحانه وتعاىل؛ الطالب :

  كيف ؟    الشيخ :



يعين شهد اهللا أنه ال إله إال هو وكذلك املالئكة يشهد أنه ال إله إال اهللا؛ زين يعين واملالئكة شهدت  الطالب :

  ؟  أنه ال إله إال اهللا

  نعم طيب. الشيخ :

   معطوفة على أيش ؟ أولوا العلم )) (( الشيخ :

   ؛ كذلك وأولوا العلم   الطالب :

  كلها ؟   )) شهد اهللا ((على  )) شهد اهللا ((على ؟ على الشهادة أيش امسها على   الشيخ :

  وأولوا العلم كذلك يشهدون معطوفة على لفظ اجلاللة؛  الشيخ :

  على لفظ اجلاللة فقط. الشيخ :

من املراد بأولوا العلم ؟ عارفني باهللا بالعلم الشرعي؛ أصحاب العلم باهللا، باهللا بأمسائه وصفاته وأحكامه كذا؟ 

  نعم، طيب.

   لو قال قائل: أال يراد بأويل العلم أصحاب العلم بطبائع بطبائع األشياء والصنائع؟ الشيخ :

   ؛ ال ليس املراد  الطالب :

ليس هذا املراد؟ ال، قد يكون أشد الناس كفرا؛ املراد بالعلم العلم باهللا عزوجل وأمسائه وصفاته وأحكامه   الشيخ :

.  

   عبد املنان ما إعراا ؟ )) قائما بالقسط ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  حال،  الطالب :

؛ إذا شهد اهللا  )) شهد اهللا أنه ال إله إال هو ((حال من أين ؟ لفظ اجلاللة؛ أين لفظ اجلاللة هات ؟  الشيخ :

قائما بالقسط ؟ شهد اهللا   أنه قائم بالقسط ؟ لفظ اجلاللة فقط؛ ما يصلح لكن قل معنا شهد اهللا حال كونه 

، توافقون على هذا؟ شيبة ؟ قائما ضمري مسترت هو اهللا؛ أي نعم لكن احلال من أين؟ حال من قائما بالقسط



لفظ اجلاللة هو اهللا؛ من الضمري يف هو: أنه ال إله إال هو حال كونه قائما بالقسط؛ يعين أن ألوهيته ليست جورا 

  وظلما بل هي قيام بالقسط.

  ما موضع اجلملة أو ما موقع اجلملة مما قبلها يف املعىن ؟ عبد الرمحن؟  )) ال إله إال هو ((قوله:  الشيخ :

  توكيد،  الطالب :

  توافقون على هذا؟  الشيخ :

  حكم،  الطالب :

حكم صح، فشهد اهللا لنفسه بأنه ال إله إال هو مث حكم لنفسه؛ وعلى هذا فاجلملة تأسيسية وال  الشيخ :

سية ال توكيدية ألن احلكم تسبقه الشهادة فهي دعوة وشهادة وحكم؛ توكيدية ؟ تأسيسية، الصحيح أا تأسي

  . حكم من اهللا عزوجل بأنه وحده وأنه املتفرد باأللوهية )) ال إله إال هو ((فجملة 

فقد تقدم الكالم مرارا وعرفنا أن العزة تنقسم إىل ثالثة أقسام، وأن احلكمة  )) العزيز الحكيم ((أما  الشيخ :

 ((أما قوله:   . مأخوذة من احلكم واإلحكام، وأن احلكم كوين وشرعي، وأن احلكمة فيه ما إما حالية وإما غائية

لذين اتقوا عند قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ل ((وجل:  طيب قال اهللا عز,  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم

الذين  ((وجل:  مث قال اهللا عز  )) الذين يقولون ربنا إننا آمنا ((إىل آخره؛ أخذنا فوائدها، من قوله:  )) ربهم

 ((من فوائد هذه اآلية: أن صفات املتقني إعالم باإلميان باهللا؛ لقوله:  . إىل آخره يقولون ربنا إننا آمنا ))

ومنها: اعرتافهم بالعبودية وأم مربوبون هللا بقوهلم:  . والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب )) الذين يقولون

ومن فوائدها أيضا: أن من صفات املتقني عدم اإلعجاب بالنفس وأم يرون أم مقصرون؛ لطلبهم  . )) ربنا ((

التقوى ال تعصم العبد من الذنوب بل قد يكون له ومنها: أن  . )) فاغفر لنا ذنوبنا ((املغفرة من اهللا لقوهلم: 

ربنا إننا آمنا فاغفر  ((ومنها: جواز التوسل باإلميان؛ لقوله:  . وجل ذنوب لكن املتقي يبادر بالتوبة إىل  اهللا عز

ينبغي ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه  . فإن الفاء هنا للسببية تدل على أن ما بعدها مسبب عما قبلها )) لنا ذنوبنا

فإن قال قائل: سؤال املغفرة يغين  )) وقنا عذاب النار ((لإلنسان أن يسأل اهللا املغفرة والوقاية من النار؛ لقوله: 

عن سؤال الوقاية من النار؛ ألن اإلنسان إذا غفر له وقي من النار؟ فاجلواب: أن األمر كذلك وأن اإلنسان إذا 

ء ينبغي فيه البسط لسببني: السبب األول أن يستحضر اإلنسان غفر له ويف من عذاب النار؛ لكن باب الدعا



مجيع ما يدعوا به يف أنواعه؛ والثاين: أن الدعاء خماطبة هللا عزوجل، وكلما تبسط اإلنسان مع اهللا باملخاطبة كان 

 عزوجل؛ ذلك أشوق وأحب إليه مما لو دعا على سبيل االختصار؛ ثالثا: أنه كلما ازداد دعاء ازداد قربة إىل اهللا

رابعا: أن كلما ازداد دعاء كان فيه إظهار الفتقار اإلنسان إىل ربه؛ وهلذا جند أنه جاءت يف النصوص: (اللهم 

اغفر يل ذنيب كله دقه وجله عالنيته وسره وأوله وآخره) وهذه يغين عنها قوله: اللهم اغفر يل ذنيب بل لو قيل يغين 

وقنا  فاغفر لنا ذنوبنا ((ام الدعاء ينبغي فيه البسط؛ وهلذا قالوا: عنها: اللهم اغفر يل لكان صحيحا؛ لكن مق

وعذاب النار إما  )) وقنا عذاب النار ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عذاب النار؛ لقوله:  . )) عذاب النار

دائم مستمر وهذا ألصحاب النار الذين هم أصحاا، وإما مؤقت وهذا ألصحاب املعاصي فإم يعذبون حبسب 

ففي هذه ه , إىل آخر  )) ... الصابرين والصادقين ((مث ذكر أوصافهم فقال:   . يغفر اهللا هلم معاصيهم إذا مل

ومن فوائد  . ألن السياق مدح وثناء ات اليت يثىن ا على اإلنساناآلية من الفوائد: فضيلة الصرب، وأنه من الصف

. ومن فوائدها أيضا:  )) والصادقين (به املتقني فقال: ( اآلية الكرمية أيضا: فضيلة الصدق ألن اهللا وصف

االستغفار؛ فضائل فضيلة القنوت؛ ألن اهللا وصف ا املتقني؛ وفضيلة اإلنفاق ألن اهللا وصف به املتقني؛ وفضيلة 

ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على االتصاف ذه الصفات وهي: الصرب  . وفضيلة األسحار كذا؟ طيب

من أين أخذ احلث على هذه الصفات ؟ ألا سيقت مساق  . والصدق والقنوت واإلنفاق واالستغفار باألسحار

تركه، أو بالثناء على فاعله، أو برتتيب الثواب عليه،  املدح والثناء؛ والشيء يعلم طلبه إما باألمر به، أو بالنهي عن

طيب هل يؤخذ من اآلية أن الصرب أفضل  . أو ما أشبه ذلك؛ املهم أن عالمات كون الشيء مأمورا به متعددة

يف هذه اآلية دليل أن الصرب أفضل هذه الصفات؛  ؛ فيقال:نعم قد يؤخذنعم؟ هللا بدأ به اهذه الصفات؟ ألن 

أن اإلنسان إذا حقق الصرب حقق مجيع هذه الصفات؛ ألن من أقسام الصرب الصرب على طاعة اهللا  ويف احلقيقة

ومن فوائد اآلية الكرمية: ذم االتصاف بضد هذه الصفات؛ اجلزع ويش بعد؟ الكذب، قلة  . وعن معصيته

سه أنه غري مذنب فإن الطاعة، الرابع: البخل والشح، واخلامس: االستكبار عن االستغفار وأن اإلنسان يرى نف

أظن أننا نبهنا أن العطف هنا عطف صفات ال عطف ذوات أو  . هذه من البلية اليت يبتلى ا كثري من الناس

ال؟ طيب اآلن نبدأ نقول: إن العطف هنا عطف صفات وليس عطف ذوات؛ ألن الصابرين والصادقني والقانتني 

إىل شيء واحد، وعطف الصفات جائز ألن فيه تغايرا إذ أن  واملنفقني واملستغفرين باألسحار شيء واحد تعود 

سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى والذي  ((كل صفة تغاير الصفة األخرى أمل تروا إىل قوله تعاىل: 

ومن فوائد قوله   . وجل لكن هذا من باب عطف الصفات وهو واحد عز )) قدر فهدى والذي أخرج المرعى

إل آخره : بيان فضيلة التوحيد حيث أخرب اهللا به عباده  أنه ال إله إال هو والمالئكة ))شهد اهللا  ((تعاىل: 



 . ومن فوائدها: فضيلة املالئكة حيث جعلهم اهللا تعاىل يف املرتبة األوىل للشهادة ذا التوحيد بلفظ الشهادة .

فوائدها: اإلشارة إىل ذم اجلهل حيث  ومن . )) وأولوا العلم ((ومن فوائدها أيضا: فضيلة العلم وأهله؛ لقوله: 

إن اجلاهل ال يشهد بأنه ال إله إال اهللا؛ يعين ليس يف قلبه ما يؤيد بذلك وإن كان يقول بلسانه؛ فشهادة العامل أن 

ال إله إال اهللا ليس كشهادة عامة من جهة تقدير اهللا عزوجل حق قدره ألنه يقوهلا عن عاطفة وعن تعظيم هللا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: تأكيد  . )) (( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون لكن ليس كالعايل

مع ))  شهد اهللا أنه ال إله إال هو ((من قوله:  الشيء اهلام وإن كان املخرب به من أهل الصدق؛ من أين يؤخذ؟

ا صدره اهللا تعاىل بالشهادة وبني أن أنه لو قال عزوجل: ال إله إال اهللا كفى؛ لكن ملا كان هذا األمر هاما وعظيم

ومن فوائد اآلية الكرمية: وصف اهللا تعاىل بتمام  . هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللمالئكة وألولوا العلم

أي بالعدل سواء ما يتعلق بفعله أو باحلكم بني عباده يعين سواء ما يتعلق ))  قائما بالسقط ((العدل؛ لقوله: 

عباده أو بني عباده بعضهم مع بعض فاهللا سبحانه وتعاىل ال يظلم أحدا، واهللا سبحانه وتعاىل  باحلكم بينه وبني

ويتفرع على هذه املسألة فائدة عظيمة خيشاها بعض الناس وهي: أن بعض الظلمة يدعوا  . يقضي للناس بالعدل

عض الناس أيضا يدعوا على ب . على املظلوم فهل يقبل دعائه؟ ال؛ ألن هذا خالف العدل الذي اتصف اهللا به

القاضي الذي حكم باحلق، فهل يقبل منه؟ ال؛ ألن هذا عدوان؛ حدثين بعض القضاة أنه حكم على شخص 

فلما انتهى احلكم قام هذا الشخص وقال واستقبل القبلة ومد يديه إىل اهللا يدعوا على هذا القاضي نعم؟ 

ختف، ال ختف مهما دعا وأنت على حق فإن اهللا لن فالقاضي يعين كأنه خائف من هذه الدعوة فقلت له ال 

يقبل دعائه ولن يستجيب له؛ ألن اهللا يقول: ((أدع ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين)) فمن كان ال حيب 

املعتدين ال ميكن أن جييبه، وهذا معتدي ما دمت تعلم أنك على حق وأنك حكمت مبقتضى الشرع فال يهمنك 

باأللوهية  هوجل ملا أخرب بل ملا شهد لنفسه باأللوهية أو بانفراد ن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوم . دعاء الداعي

وهذا ليس توكيدا ملا سبق أي ليس إعادة للشهادة بلفظ  )) ال إله إال هو ((أكد ذلك باحلكم ا لنفسه فقال: 

اهللا سبحانه وتعاىل باأللوهية. فيتفرع على ذلك أن من ومن فوائد اآلية الكرمية: انفراد  . اخلرب ولكنه حكم من اهللا

ومن فوائد اآلية  . أشرك مع اهللا أحدا يف العبادة أي عبده كما يعبد اهللا فإنه مشرك وعمله مناف هلذا التوحيد

والقهر ومن فوائدها: أن عزة اهللا ومنها الغلبة  . )) ( العزيز الحكيمالكرمية: إثبات العزة واحلكمة هللا يف قوله: (

لغريه عزة مبنية على احلكمة وتنزيل األشياء يف منازهلم، وهذا مأخوذ من ضم االمسني الكرميني بعضهما إىل بعض؛ 

 يقول احلق وال يهدي إليها أما اهللا عزوجل عرفتم؟ ألن العزيز للمخلوق من املخلوقني قد تأخذه العزة باالسم فال

  هذا مبتدأ الدرس الليلة ؟ )) إن الدين عند اهللا اإلسالم (( تعاىل: مث قال اهللا . فإنه يقول احلق مع كمال عزته



فيها قراءتان: القراءة األوىل: فتح اهلمزة؛ والثانية: كسر اهلمزة؛ فعلى  )) إن )) (( إن الدين عند اهللا اإلسالم ((

عند اهللا اإلسالم، أو شهد  شهد أيضا أن الدين )) أنه ال إله إال هو ((قراءة فتح اهلمزة تكون عطف بينا لقوله: 

هات يا حجاج يراد  . يراد به العمل ويراد به اجلزاء )) الدين ((أنه ال إله إال هو أن الدين عند اهللا اإلسالم؛ و

لكم دينكم ولي  ((بالدين العمل ؟ ال  هذا مثال يقال لكن ما يف آية من القرآن تدل على ذلك ؟ قوله تعاىل: 

وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا  ((صح ومثل لو كمل ))  دين

واملراد  )) مالك يوم الدين ((ويكون الدين مبعىن اجلزاء، اجلزاء على العمل؛ ومثاله ؟  )) الزكاة وذلك دين القيمة

واإلسالم مصدر أسلم   . المبه يف هذه اآلية: العمل؛ يعين إن الدين الذي هو عبادة اهللا والعمل له هو اإلس

يسلم وهو أي اإلسالم التعبد هللا تعاىل مبا شرع حال قيام الشريعة، التعبد هللا مبا شرع حال قيام الشريعة هذا معىن 

فإذا قال  . املعىن اخلاص فاإلسالم هو التعبد هللا بشرع حممد صلى اهللا عليه وسلماإلسالم يف معىن العام، أما ب

على هذا التقسيم ؟ أن اإلسالم عام وخاص؟ قلنا: إن الدليل يف القرآن كثري؛ فاهللا وصف  قائل: ما هو الدليل

وقال يعقوب  )) وأسلمت مع سليمان هللا رب العالمين ((ابراهيم بأنه كان حنيفا مسلما وقال عن ملكة سبأ: 

يحكم بها  ((وقال عن التوراة: ))  يا بني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون ((لبنيه: 

واآلية يف هذا كثري أن اإلسالم باملعىن العام هو:  )) النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار

التعبد هللا بأيش؟ مبا شرع حال قيام الشريعة، أما اإلسالم باملعىن اخلاص: التعبد هللا بشريعة حممد صلى اهللا عليه 

لسائل: هل اليهود مسلمون ؟ قلنا: ال أخطأنا؛ وإن قلنا: نعم أخطأنا؛ فنقول: أما باملعىن العام وسلم؛ لو سألنا ا

فهم مسلمون يعين أنه ملا كانت شريعة التوراة قائمة وكانوا يتبعوا فهم مسلمون بالشك؛ وأما باملعىن اخلاص 

 بل هم كفار مبحمد صلى اهللا عليه الذي ال يراد سواه بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم فليسوا مبسلمني

وسلم؛ وكذلك نقول يف النصارى لو سألنا السائل: هل هم مسلمون؟ فاجلواب: التفصيل إن أريد باإلسالم 

اإلسالم العام فهم مسلمون مىت؟ حال كون شريعتهم قائمة، وإذا أريد به املعىن اخلاص وهو املراد عند اإلطالق 

إذا ه وسلم ليسوا مبسلم؛ وهنا نقطة ننبه هلا وهي: أن كثريا من الكتاب اليوم بعد بعثة الرسول صلى اهللا علي

تكلموا عن اليهودية والنصرانية واإلسالم قالوا: هذه هي األديان السماوية فيظن السامع أن دين اليهود قائم وأن 

شك لكنها حرفت، دين النصارى قائم كقيام دين اإلسالم وهذا ال يصح؛ فإن هذه األديان أديان مساوية ال

حرفت وبدلت وغريت ونسخت ببعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم فليست دينا يرتضيه اهللا هلا اليوم بل املتمسكون 

ا كفار ال يعدون من املسلمني فنبغي أن نتنبه هلذه النقطة اليت يطلقها بعض الناس حىت يوهم العامة بأن 

ية يعين كاختالف مذهب الشافعي واألمام أمحد ومالك وأيب اختالف هذه األديان كاختالف املذاهب اإلسالم



حنيفة وهذا خطأ عظيم ألن من زعم أن دينا قائم بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو كافر فإن دينه نسخ 

ص؟ ؟ املعىن العام أو املعىن اخلا ما معىن اإلسالم هنا )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((يقول:  . مجيع األديان

اخلاص ألنه بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يكن هناك دين قائم؛ وعلى هذا فاملراد باإلسالم الشريعة 

فإذا قال قائل: هل املراد باإلسالم هنا ما علمه النيب صلى اهللا عليه  اليت جاء ا حممد صلى اهللا عليه وسلم .

الظاهرة والباطنة؟ اجلواب: الثاين يعين املراد باإلسالم هنا ليس  وسلم جربيل؟ أو املراد به الدين كله جبميع شرائع

قسيم اإلميان حبديث جربيل بل املراد به ما يعم مجيع شرائع اإلسالم؛ فالصالة من اإلسالم والزكاة من اإلسالم 

إن  ((ه: وقول والتوكل على اهللا من اإلسالم واخلوف منه من اإلسالم وهكذا مجيع شرائع الدين من اإلسالم .

يعين املرجع يف كون هذا الشيء دينا أو غري دين هو اهللا عزوجل هل هذا دين عند ))  الدين عند اهللا اإلسالم

اهللا فهو إسالم مقبول؟ هل إنه ليس بدين عند اهللا فليس بإسالم وال مقبول؛ حىت لو زعم أهله أم مسلمون فإن 

هللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما إن الدين عند ا ((  . زعمهم باطل وال معول عليه

يعين إن اإلسالم قد اتفقت عليه هذه األمة مل ختتلف فيه؛ لكن األمم السابقة جرى  ))  جاءهم العلم بغيا بينهم

وعدونا،  وعلموا احلق لكنهم اختلفوا فيه بغيا  ومع ذلك مل خيتلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم الفتخمنهم اال

كل واحد منهم يبغي على اآلخر، كل واحد منهم يقول إن دينك باطل؛ فتفرقوا متزقوا فهذا كما وجد يف األمم 

السابقة وجد يف هذه األمة، جند بعض العلماء خيالف اآلخرين مث جيعل من هذا اخلالف خالف قلب فتتنافر 

من بعد ما جاءهم  ((وقوله:  والنصارى.القلوب وتشتت فمن كان على ذلك ففيه شبه من من؟ من اليهود 

يعين  )) بغيا بينهم ((وقوله:  العلم مباذا ؟ العلم بالشريعة، بعد أن عرفوا الشريعة وعلموها تنازعوا فيها. )) العلم

 أن احلامل هلم على هذا االختالف هو البغي، أن بعضهم يبغي على بعض؛ وهلذا جرى بني اليهود وبني النصارى 



أن ما حيملهم على هذا هو البغي أن بعضهم يبغي على بعض؛ وهلذا جرى بني اليهود وبني النصارى من احلروب 

ومن يكفر بآيات اهللا  (( . أن اخلالف أدى إىل خالف مسلح :وذلك لقوة اخلالف بينهم يعين ،ما هو معلوم

فإن  ((وجوابه مجلة:  )) يكفر ((اجلملة هذه شرطية؛ فعل الشرط  )) ومن يكفر )) (( فإن اهللا سريع الحساب

ملاذا ارتبطت مجلة جواب الشرط  مجلة اجلواب بالفعل ؟ طتبارتوهنا نقول لسامي ملاذا  )) اهللا سريع الحساب

؟ بالفعل ؟ فهد ؟ وين اجلملة امسية؛ ما هي إن حرف ؟ من يعرف؟ اجلملة امسية؟ ما ميكن أن نقول مجلة حرفية

ألن أوهلا حرف؛ نقول ال ميكن، اجلملة إما امسية وإما فعلية وال ثالث له؛ إال عند بعض النحويني ما كان شبه 

فإن اهللا سريع  ((مجلة وهو الظرف وجار وجمرور؛ املهم أن قوله: ((ومن يكفر بآيات اهللا )) هذا فعل الشرط 

هذا جواب الشرط؛ وقد أنشدوا بيتا يف اجلمل اليت هي حتتاج إىل ارتباط بالفاء إذا وقعت جوابا  )) الحساب

(( إن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   : اسمية وعربية وبجامد  وبما ولن وبقد وبالتمييزللشرط من يقرأها لنا

ا جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر الدين عند اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد م

بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 

أعوذ باهللا من   )) واألميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ واهللا بصير بالعباد

املعىن الدين ذكرنا أنه يطلق على معنيني  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ىل: الشيطان الرجيم. قال اهللا تعا

  . اجلزاء نعم الثاين اجلزاء األول يا عبد الرمحن ؟ العمل؛ والثاين:

  هات مثاال يا مهند إلطالقه على العمل ؟  الشيخ :

   )) لكم دينكم ولي دين ((قوله تعاىل:   الطالب :

  ومثال اإلطالق على اجلزاء هداية اهللا ؟  الشيخ :

   )) مالك يوم الدين ((قوله تعاىل:   الطالب :

  . أي يوم اجلزاء )) مالك يوم الدين ((نعم   الشيخ :

  معناه هنا ؟ ))  اإلسالم (( الشيخ :

   معناه ؛  الطالب :

  ؟  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ال هنا  الشيخ :



   يعين العمل ؛اإلسالم   الطالب :

ال ؛ االستسالم هللا تعاىل ظاهرا وباطنا، االستسالم هللا ظاهرا وباطنا؛ فاالستسالم هللا باطنا اإلميان، ويف  الشيخ :

الظاهر األقوال واألعمال الظاهرة؛ هذا هنا لكن إذا جاء اإلميان واإلسالم فسر اإلميان باالستسالم الباطن 

  واإلسالم باستسالم الظاهر.

هل املراد هنا اإلسالم اخلاص الذي بعث  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم )) (( اإلسالم ((طيب قوله:  الشيخ :

  به الرسول عليه الصالة والسالم أو اإلسالم العام؟ شيبة ؟

   . اإلسالم اخلاص الذي بعث به النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم  الطالب :

هو يف كل زمان حبسبه؛ فالدين عند اهللا  الدين عند اهللا اإلسالم ))إن  ((يف قول آخر يقول:  ؛طيب هذا قول

يف زمن موسى هو ما جاء به موسى؛ ويف زمن عيسى ما جاء به عيسى؛ ويف زمن ابراهيم ما جاء به ابراهيم 

 فاإلسالم هو الدين عند اهللا؛ بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم ليس هناك إسالم إال ما جاء به الرسول

صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن شريعته نسخت مجيع الشرائع؛ وعلى هذا فمن استكرب عن دين اإلسالم الذي جاء به 

وهو االستسالم هللا ))  الدين عند اهللا اإلسالم ((حممد صلى اهللا عليه وسلم فليس مبسلم؛ فاملهم اآلن نقول: 

عة له دين؛ ويف زمن عيسى الشريعة النصرانية؛ يف زمن موسى الشريظاهرا وباطنا يف كل زمان حبسبه؛ فاإلسالم 

ويف زمن ابراهيم الشريعة االبراهيمية وهكذا؛ يف زمن صاحل الشريعة الصاحلية وعلى هذا فقس؛ لكن اآلن وبعد أن 

بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم ونسخ دينه مجيع األديان فاإلسالم ما تضمنته شريعة الرسول عليه الصالة 

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب  ((ذلك على أن املراد باإلسالم هنا يعين يؤيد هذا القول قوله: والسالم؛ ويدل ل

يعين فكان الدين عند أهل الكتاب هو اإلسالم، واإلسالم يقتضي ))  إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

؟ اجلواب: ال بل اختلفوا اختالفا توحيد األمة املسلمة ولكن هل بقيت لألمم السابقة على ما يقتضيه إسالمها 

وما اختلف الذين  ((عظيما فكانوا يف شقاق بعيد؛ وهل هذا االختالف يعذرون به ؟ واجلواب: ال؛ هلذا قال: 

وقد يكون اإليتاء كونيا؛ فإيتاء اهللا عزوجل املال والصحة  أي أعطوه؛ واإليتاء هنا إيتاء شرعي )) أوتوا الكتاب

تعاىل العلم هذا إيتاء شرعي يعين ينتفع  ين يستوي فيه الكافر واملؤمن والفاجر والرب؛ وإيتاء اهللاوالعافية هذا إيتاء كو 

وقامت عليهم احلجة وبينت  )) إال من بعد ما جاءهم العلم ((مث يقول:  . وجل به اإلنسان يف شريعة اهللا عز

افترقت اليهود على  (هلم احملجة ولكنهم اختلفوا وتنازعوا وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 



قاله  ) إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعين فرقة

ة عن االختالف وليس تقريرا هلا بل هو حتذير أن يصيبنا ما أصاب هؤالء النيب صلى اهللا عليه وسلم حتقريا لألم

املختلفني؛ وهلذا ملا اختلفنا اآلن تفرقنا ومتزقنا وكان كل حزب منا فرحا مبا لديه وانتشرت البدع واألهواء ال يف 

يكونوا إماما بل اختلفوا  األمراء وال يف العلماء فاألمراء مل جيتمع حىت يكونوا خالفها والعلماء مل جيتمعوا حىت

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد  ((وصار بعضهم يضلل بعضا ورمبا يكفر بعضهم بعضا؛ طيب إذا 

بغي وعدوان كل  )) بغيا بينهم ((؟ هل هم اختلفوا يريدون احلق؟ ال بل  وملاذا اختلفوا))   ما جاءهم العلم

يا سواء كنت موافقة لكلمة اهللا أم خمالفة وهذا مع األسف هو احلاصل واحد منهم يريد أن تكون كلمته هي العل

يف زمننا وفيما قبل زمنا من بعض العلماء يريد أن تكون كلمته هي العليا مث يأخذ يف سب من خالفه  ـوالعياذ 

لك مث صار معه لكن ملا سبق إىل احلق وأبرزه للناس حسده على ذ وإن كان يعلم مع قرارة نفسه أن احلق ـ باهللا

يبغي عليه واحلقيقة أن ما بغيه على نفسه أن ما بغيه على نفسه مث إن البغي على العلماء إلظهار احلق إذا أظهروه 

وبينوه ليس بغيا على العلماء بأشخاصهم وأعيام بل هو بغي على شريعة اهللا السيما إذا علم الباغي أن احلق 

ا وجد أهل احلديث مثال وهم مقلدا متعصبا صاروا يذموم ذما كما يوجد من بعض الناس إذ مع املبغي عليه

عظيما ورمبا خيرجوم إىل الضاللة وإىل البدعة وإىل الكفر ـ والعياذ باهللا ـ بغيا وهذا من أخطر ما يكون على األمة  

على يد غريه؛  اإلسالمية؛ والواجب على اإلنسان الذي يتقي ربه أن يفرح إذا أظهر اهللا احلق سواء على يديه أو

من فرحه إذا أظهره اهللا على يد غريه لكن إذا  لكن الشك إنه فرحه إذا أظهره اهللا على يديه سيكون أقوى وأشد

أظهر اهللا احلق على يد غريه فال جيوز أن يبغي عليه وأن يسعى يف سبه وشتمه ألنه إذا فعل ذلك أشبه من ؟ 

اجلملة  )) ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب ((  . )) بغيا بينهم ((اليهود والنصارى وهلذا قال: 

جواب الشرط وقرن بالفاء ألن اجلواب مجلة امسية  )) إن اهللا ((ويف  )) يكفر ((هنا شرطية وفعل الشرط 

 . واملعروف أن اجلواب إذا كان مجلة امسية فإنه جيب اقرتانه بالفاء وقد ال يقرتن لكنه نادر، قد ال يقرتن لكنه نادر

والكفر بآيات اهللا يدون على أمرين: على اجلحد والتكذيب، ))  من يكفر بآيات اهللا ((وجل:  يقول اهللا عز

ى االستكبار والعناد؛ اجلهل والتكذيب فيقول: ال، فيقول للرسول مثال مل ي   اهللا ويكذب باآليات وعل

وجيحدها؛ أو استكبار وعناد يعلم احلق ويقر به لكن يستكرب عنه ويعاند مثال االستكبار والعناد: كفر إبليس؛ 

مثال التكذيب أن يكذب بأن هذا فإن إبليس يعلم أن ما حصل حق لكنه أىب واستكرب وكان من الكافرين؛ و 

رسول اهللا كما فعل املشركون مع النيب عليه الصالة والسالم وكما فعل أعداء الرسل من قبل؛ واحلقيقة أن كال 

منهما مالزم لآلخر فإن املكذب مستكرب واملستكرب وإن مل يكذب بلسانه فهو مكذب بعمله ألنه مل ينقد ألمر 



اآليات نوعان: كونية وشرعية؛ فالكفر باآليات الكونية أن ينكر أن اهللا عزوجل  )) من يكفر بآيات اهللا (( . اهللا

هو الذي خلقه، أو أن يعتقد بأن هللا تعاىل شريكا فيها، أو أن يعتقد بأن هللا معينا فيها كل هذا كفر باآليات 

هذا من الكفر بآيات اهللا، وقد الكونية، نفي أن يكون اهللا خلقها، اعتقاد أن هللا شريكا، اعتقاد أن هللا معينا كل 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في السموات وال في األرض  ((قال اهللا تعاىل: 

ال يملكون مثقال ذرة في السموات  (( :نفى ثالثة أشياء )) وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

((وما له منهم على سبيل املشاركة؛  وما لهم فيهما من شرك )) ((على سبيل االستقالل؛  )) وال في األرض

لكمال سلطانه ال أحد  )) وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له ((معني؛ مث قال يف الرابع:  )) من ظهير

أن  يشفع إال من أذن له؛ فاحلاصل أن الكفر يف اآليات الكونية يتضمن ثالثة أمور: نفي كون اهللا خلقه؛ اعتقاد

له شريكا فيه؛ ثالث: اعتقاد أن اهللا له معينا يف ذلك؛ أما الكفر يف اآليات الشرعية فقد عرفتموه يدور على أمرين 

وهذه مجلة خربية  )) فإن اهللا سريع الحساب ((مث قال:  . ؛ واالستكبار والعناد ومها أيش؟ اجلحد والتكذيب

وجل؛ والسرعة يف الزمن والتقدير أما يف الزمن فإن الدنيا يقصد ا التهديد أي سيحاسبه وهو سريع احلساب عز 

مهما طالت سريعة يف الزوال أليس كذلك؟ وحنن إذا قسنا ما مر علينا مبا يستقبل وجدنا أن كل الذي مر علينا 

وإن طالت السنني كأنه ال شيء، كأنه ال شيء؛ كم مر على اإلنسان من سنة ومع ذلك كأنه خلق اآلن سرعة 

كذلك أيضا سريع احلساب يوم القيمة؛ فإن اهللا تعاىل يفرغ من اخلالئق كلهم يف مقدار نصف يوم ودليل عظيمة؛  

والقيلولة تكون يف نصف النهار هذا  )) أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال ((ذلك قوله تعاىل: 

يمة وهو واحد وهم ال حيصيهم سرعة احلساب ولكن قد يشكل على اإلنسان كيف حياسب اهللا اخلالئق يوم الق

إال اهللا ؟ واجلواب على هذا اإلشكال من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سأله أبو رزين العقيل قال: يا 

رسول اهللا كيف حياسبنا اهللا يف يوم وهو واحد وحنن مجيع؟ اجلماعة كثري فقال: أال أخربك أو قال أال أنبئك على 

تدل به على إمكان ذلك قال: بلى، قال: هذا القمر قمر واحد والذي يشاهده كل شيء من آالء اهللا؟ يعين تس

، كل من على وجه األرض إذا مل يكن هناك حائل فإنه يشاهد مع أن القمر من أصغر من على وجه األرض

ذا خملوقات اهللا، آية من آيات اهللا من أصغر آياته ومع ذلك حييط بالعامل على مقابل له على سطح األرض وه

مثال تقريب وإال فإن األمر فيما يتعلق باخلالق أعظم وأجل لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يضرب األمثال من 

أجل التقريب للذهن ال التحديد؛ أمل تروا إنه قال: (إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر) نعم؟ والشك 

عزوجل أعظم بكثري من يقني الرؤية اليت حتصل له لرؤية القمر  أن يقني الرؤية اليت حتصل لإلنسان بالنسبة إىل اهللا

احلساب  )) فإن اهللا سريع الحساب ((أو برؤية الشمس؛ لكن رسول صلى اهللا عليه وسلم أراد بذلك التقريب 



أن حياسب اإلنسان ويناقش لكن لكل صفة فاملؤمن ال يناقشه اهللا عزوجل لكنه سبحانه وتعاىل يقرره بذنوبه 

ويقول عملت كذا وكذا يف يوم كذا يف يوم كذا فيقر وال ميكن أن ينكر لو أنكر أحد من يشهد ؟ جوارحه، 

ا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمن ((جوارحه اليت هي جزء منه تشهد عليه 

طيب لكن يقرر اهللا عزوجل عبده املؤمن بالذنوب ويقر ويقول: قد سرتا عليك يف الدنيا وأنا ))  يكسبون

أغفرها لك اليوم؛ احلمد هللا؛ وما أكثر الذنوب اليت سرت اهللا علينا لو أحصينا ما سرت اهللا علينا من الذنوب ما 

يكمل صالته على وجه مطلوب؟ إال من شاء اهللا ما نستطيع ننفي نفيا قاطعا لكن إال  من منا استطعنا أن نعدها

من شاء اهللا من منا مل حيصل املغيبة ألحد؟ أو عدوان أو نظرة حمرمة أو غش ولو يف االختبار نعم؟ فاملهم أن 

نه لكن ال تغرت ذا الكل اهللا عزوجل برمحته وفضله ولو شاء لبي اإلنسان ال خيلوا من الذنوب ولكن مستورة سرت

رمبا مع كثرة الذنوب يبني أمرك للناس. طيب حساب الكفار حياسبون فيوقفون على أعماهلم وخيزون ا ـ والعياذ 

إذا احلساب خيتلف أو ال؟ خيتلف  )) هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة اهللا على الظالمين : ((باهللا ـ ويقال

 فإن حاجوك )) (( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((مث قال تعاىل:   . اعتبار اإلميان والكفر

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم وضمري الغائبة حاجوك الواو هل هي لليهود، أو للنصارى، أو  ))

للمشركني، أو للعامة ؟ ثالثة أقوال: قيل: لليهود؛ وقيل: للنصارى ألن اآليات اليت يف أول سورة آل عمران كلها 

لصالة والسالم؛ قالوا له: إنك يا حممد تزعم نزلت يف النصارى؛ وقيل: للمشركني ألنه كانوا حياجون الرسول عليه ا

إذا عيسى يف  )) إنكم وما تعبدون حصب جهنم ((الذين يدعون أحدا غري اهللا يكون هو ومن يدعوه من نار 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك  ((النار ألنه يعبد من دون اهللا، هذا حماج فأنزل اهللا بعد اآلية مباشرة: 

فاملهم أن الرسول عليه الصالة  )) يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدونعنها مبعدون ال 

ل اهللا عزوجل إن حاجوك فقل هلم قوال و والسالم حياج جيادله املشركون وجيادله اليهود وجيادله النصارى ولكن يق

كل ما خيرب اهللا به   وإذا أسلم اإلنسان وجهه هللا قبل )) قل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن (( ختلص به منهم

وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما ى عنه؛ ألنه مسلم وجهه هللا واملراد بالوجه هنا ليس الوجه اجلارحة 

  اليت يف الرأس ولكن مرادها قصد كما قال الشاعر: 

   رب العباد إليه الوجه والعمل                                             

ي الوجه الذي هو وجه القلب تسلمه هللا؛ ورمبا نقول: إنه يشمل هذا وهذا؛ ألن اإلنسان يسلم تقصد لوجهك أ

يضع وجهه الذي هو أشرف أعضاءه يضعه على الرتاب ذال هللا واستسالما له أليس كذلك؟ لو تجد فوجهه هللا 



أن أكرب ملوك الدنيا قال لك اسجد ولو على فراش لقلت ال مسعا وال طاعة ال أسجد لك لكن الرب عزوجل 

يأمرك أن تسجد لك فتسجد على األرض وعلى الرتاب ذا استسالم هللا تعاىل استسالم لوجه اهللا؛ طيب إذا 

اجلواب: نعم؛ ألنه  منهم؟ لصواما الذي يرتتب على هذا؟ وال خت )) أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((قلت: 

يرتتب عليه تصديق خرب اهللا ويش بعد يا غامن؟ ويش يرتتب عليه؟ والثاين: امتثال أمره واجتنابه يه؛ فأنا اآلن 

ليس عليك هداهم ولكن اهللا  ((هذه طريقيت ومن ذلك أمرت أن أبلغكم؟ فبلغت وليس على أكثر من ذلك 

اجلواب أليش؟ للشرط وإال فإن اإلنسان قد يتوقع جوابا غري هذا  وذا نعرف وجه مطابقة )) يهدي من يشاء

قد يتوقع أن يقال: فإن حاجوك فحاجهم، قد يتوقع هذا؛ لكن قال: إن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن 

 . اتعنب وآمنت به وانقدت ألوامره ومن ذلك أنين أبلغكم وقد فعلت فإن اهتديتم فألنفسكم وإن ظللتم فعليكم

وعلى ت، ت هذه هذا ضمري يف  )) أسلمت ((من هذه معطوفة على أيش؟ على  )) هللا ومن اتبعن (( وقوله:

وال جيوز أن يكون معطوفا على لفظ اجلاللة أليس   )) أسلمت ((على الضمري يف  أسلمت؛ اختصارا طيب

أيها النبي حسبك اهللا  يا ((ذلك قوله تعاىل:  كذلك؟ ألن الرسول ال يسلم ملن اتبعه إمنا يسلم وجهه هللا ومثل

فإن بعض املعربني قالوا إن من معطوفة على لفظ اجلاللة يعين: حسبك اهللا  )) ومن اتبعك من المؤمنين

وحسبك من اتبعك من املؤمنني؛ وهذا غلط ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم حسبه اهللا وحده وحسب من اتبعه 

هو  ((ؤمنني معطوف على لفظ اجلاللة استندوا على قوله تعاىل: من املؤمنني كأن الذين قالوا إن من اتبعك من امل

ولكن بينهما فرق عظيم أليش؟ ألن أيدك أي أسند التأييد إىل من؟ إىل اهللا؛  )) الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين

لى  فرق ظاهر؛ ع حسبك اهللا ومن اتبعك )) ((وجعل النصر واملؤمنني وسيلة فاملؤيد هو اهللا فبينها وبني قوله: 

وجهي  ((وقوله:  . أي على الضمري))  أسلمت ((معطوفة على التاء يف ))  ومن اتبعن ((كل حال أن قوله: 

أما اهلاء فهي  )) وجهي هللا ((الثاين:  )) وجهي هللا ((فيها قراءتان: قراءة: سكون الياء؛ وقراءة: فتح الياء؛  )) هللا

مكسورة؛ ويشكل على هذا: كيف تكون معطوفة على ما هو يف حمل الرفع وهو التاء مث تكون مكسورة ؟ إذا 

، ال غري الكسرة الضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم باشتغال احملل حبركة املناسبة ألن الياء ال ميكن أن تطابق

 . ؛ فلهذا نقول: اشتغال احملل حبركة مناسبة وهي الكسرةهاميكن أن تطابق يكسر الشيء الذي قبلها من أجل

اتبعن على أيش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل؛ وعالمة املتبع للرسول  )) ومن اتبعن ((وقوله: 

عليه الصالة والسالم حقا هو الذي إذا قيل له: قال رسول اهللا صار كقول من قال له: قال اهللا،ن وإذا قيل له: 

فعل رسول اهللا مل يعدل بفعله فعل أحد من الناس هذه حقيقة املتبع؛ أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد 

شيئا مث حاول أن يصرف كالم الرسول عليه الصالة والسالم إليه فهذا حقيقة ليس مبتبع أليش؟ ألنه مل يذعن ملا 



صوص إىل ما يوافق هواه وهذه مسألة خطرية؛ وهلذا إذا جاء به الرسول إمنا اتبع هواه مث حاول أن يلوي أعناق الن

قرأت يف بعض األحيان كتب العلماء يف باب املناقشة تتعجب كيف يبنون األدلة على عقائدهم على ما يعتقدون 

من األحكام أو من العقائد القلبية فيحاولون أن يصرفوا هذه النصوص إىل ما يعتقدون وتستكرب هذا األمر منهم 

اء أجلة وهذه املهنة ال يسلم منها إال من عصمه اهللا نسأل اهللا أن يعصمين وإياكم منها ـ مهنة عظيمة وهم علم

وقل للذين أوتوا الكتاب واألميين  ((  . أن جتعل اهلدى تابعا هلوى والواجب أن تكون اهلوى تابعا للهدى

النصارى واملشركني؛ يعين وقل هل أنتم يشمل اليهود و  )) حاجوك ((هذا مما يدل على أن الواو يف  )) أأسلمتم

وهم العرب ومسوا أميني  )) واألميين ((وهم اليهود والنصارى  )) قل للذين أوتوا الكتاب ((تفعلون مثل فعلي ؟ 

إمساعيل عليه السالم فكانوا  نسبة لألم ألم كانوا جاهلني؛ وهلذا يقال: أهل اجلاهلية إذ مل يأم رسوهلم بعد

جاهلني؛ ومنهم من يتعلم ويأخذ العلم ويأخذ العلم للرساالت اإلهلية عن النصارى مثل ورقة بن نوفل وإال 

 أأسلمتم (( و))  آأسلمتم ((فيها قراءتان:  )) قل للذين أوتوا الكتاب واألميين أأسلمتم (( . فعامتهم جهال

واالستفهام هنا يراد به األمر على قول ألهل العلم  ((أأسلمتم))لف بينهما أي بتحقيق اهلمزتني وإدخال أ ))

قل إنما يوحى إلي  ((يعين: قل للذين أوتوا الكتاب واألميني أسلموا؛ فاالستفهام مبعىن األمر؛ ومثله قوله تعاىل: 

يعين أيش؟ يعين فأسلموا؛ وقيل بل املراد  )) فهل أنتم مسلمون )) (( أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون

؟ أم أنكم     : الندى على بداهتهم يعين إنه ينادي عليهم بالرباءة يعين أأسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوحبذلك

مل تفقهوا حىت اآلن؛ وهذا املعىن أبلغ من املعىن األول فيكون املراد بذلك النداء على بداهتهم وعلى التنديد م 

إن أسلموا باإلخالص  )) فإن أسلموا فقد اهتدوا ((م مل يسلموا مع ظهور املعىن ووضوحه قال اهللا عزوجل: وأ

هللا واملتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد اهتدوا؛ هداية التوفيق أو هداية الداللة ؟ هداية التوفيق يعين فقد 

وإن من أمة إال  ((قال اهللا تعاىل:  داللة وهذه شاملة لكل أحدهداية  سلكوا طريق اهلداية؛ ألن اهلداية نوعان:

البد أن يهدي اهللا سبحانه وتعاىل كلهم؛ وهداية التوفيق وهذه خاصة مبن ودي لإلسالم يف   )) خال فيها نذير

اللة كل زمان ومكان حبسبه؛ فمن اهتدى هداية التوفيق فهو حمل املدح والثناء وأما األول الذي اهتدى هداية الد

يعين معناه علم احلق فهذا إذا خالف احلق كان أشد ذما ممن مل يعلم احلق؛ فإن قلت لو فرض أن أحدا من الناس 

مل يعرف، مل يعلم بالشريعة مثل أصحاب الفطرة فما حكم هؤالء؟ اجلواب أن حكمهم ما هم عليه إذا كانوا 

لموا ولكن يف اآلخرة أمرهم إىل اهللا عزوجل ال على باطل فهم على باطل وال يفهم بأم مسلمون ألم مل يس

   نعلم فقد خيتربهم اهللا تعاىل مبا شاء على الوجه الذي يريده فمن أطاعه دخل اجلنة ومن عصى دخل النار.



   ال، خال فيها نذير ولكن بدلوا وغريوا عمرو بن حلي هو الذي بدل وغري. الشيخ :

  ؟جة مطلقا ألنه قال عند ما فيه حا فإن حاجوك )) : ((ظاهر اآلية  السائل :

أي هذه حكاية حال قوم معينني وهم النصارى؛ اادلة بأن يقولوا مثال ما أنت برسول لو كنت رسوال  الشيخ :

لكنت ملكا وما أشبه ذلك؛ وقد ذكر لنا احملاجة الطويلة مع النيب عليه الصالة والسالم يف سورة اإلسراء لو 

   . راجعتها نعم

  كيف يصح ترتيب سرعة احلساب على الكفر ؟  :السائل 

سوا ء كفروا أم مل يكفروا كذا؟ طيب ما اجلواب ؟ نعم يا حممد ؟ هذا . ألن الكفر ال   سرعة احلساب  الشيخ :

  ذكر اهللا تعاىل للتهديد؛ أحسنت ذكرنا هذا، هذا للتهديد.

  ما هو املراد بالتهديد ؟  السائل :

   د هلؤالء مثل ما أقول لشخص أمرته بشيء قلت: شف إن خالفتين فإن ضريب شديد.نعم هو املراد دي الشيخ :

لبدع هل هو شخص معروف با, هذه من اخلطأ أنا أرى إن هذه . جيب أن أوال نعرف من هذا  نعم الشيخ :

إىل فهذا أول من يناقش معه حىت نصل , ، ورجل آخر نعرف أنه أخطأ ال   يستحقوبالشر وبالفساد فهذا وإن 

الغاية املقصودة للجميع بأن نعلم أن الرجل حسن النية ؟ وإذا كان الرجل حسن النية فسريجع إىل احلق والبد؛ 

أما أن يتخذ بعضنا بعضا وخصما فهذا الشك أنه يبعد كل اجلانبني الراد واملرود عليه ألن الناس سوف ينقسمون 

  . احد نعمما كل الناس يعلم احلق وال كل الناس أيضا يثق بشخص و 

يعين إذا نصحت اإلنسان واهتدى مث عاد إىل ضالله فأعد ألن بعض الناس إذا مل يكن عنده من  الشيخ :

على كل حال إذا انقطعت فاألصل إذا أردت  يساعد على االستمرار باالستقامة وااللتزام رمبا حييد ـ والعياذ باهللا ـ

   علمت أنه احنرف فهذا عليه.أنه قبل منه فاألصل أنه سيبقى على قبوله لكن إذا 

نعم شيبة ؟ شيخ ملا كان دين امساعيل عليه السالم قائم كيف كان ؛ ال ما هو قائم أخلفوه غريوا فيه ملا  الشيخ :

ظهر عمرو بن حلي اخلزاعي نصب األصنام للناس    فصار الناس يتبعونه، وتعرف أن اإلنسان إذا ضل يف شيء 

سرت بكل حال بل تضمنت معىن زائدا كفر ا ضد أقر ا يعين ما    نعم. صار هذا سببا لضالله بشيء آخر

على السرت فالشيء   أصله من مادة ولكنه يضمن معىن مادة أخرى يكون أبلغ فإن جمرد السرت دون الكفر 



 عمن بالشيء الكفر بالشيء يقتضي جهله واملدافعة عن عقيدته اليت هي الكفر نعم؛ يعين ممكن أن نقول جحد به

أما احلديث وارد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال جيوز يف جزيرة العرب أن جيتمع فيها دينان أما غري  .

جزيرة العرب فمازالت موجودة منذ عهد خلفاء الراشدين لكن جزيرة العرب ألا    أم لإلسالم ى النيب صلى 

ملسلمني العناية لبلدام وأن يح   غاية ال  على أن اهللا عليه وسلم أن جيتمع فيها دينان وهلذا جيب على مجيع ا

   ال تقام شعائرهم يف بالدهم ولكن ال مينع بالد احلق   مما يباح هلم أن يفعلوا نعم.

  



تقدم  )) فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

الكالم على أول هذه اآلية وقلنا إن احملاجة هي املناظرة واادلة ألن كل واحد منهما يديل حبجته ليغلب صاحبه؛ 

 )) اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهموما  ((والضمري يعود على الذين أوتوا الكتاب؛ لقوله: 

ورمبا يعود عليهم أو على غريهم إما بداللة اللفظ أو بداللة القياس املعنوي؛ وذكرنا أن اهللا أمره إذا حاجوه أن 

ام احلجة يبني أنه قد أسلم وجهه هللا وأنه يقول بأمر اهللا ويدع بأمر اهللا هو ومن اتبعه، وأمر اهللا أن يقول بعد أن أق

وهذا االستفهام ذكرنا أن فيه قولني ألهل العلم إما أنه  )) أأسلمتم ((للذين أوتوا الكتاب واألميني وهم العرب 

مبعىن؟ األخ ؟ البالهة، ويش معىن البالهة كيف البالهة ؟ يسخر منه بعد هذا الوضوح والتنبيه هل أسلمتم أم 

هذا مبتدئ الدرس  )) فإن أسلموا ((مث قال اهللا تعاىل:   .  أسلمواأنتم ما أنتم عليه ؟ طيب أو ؟ أنه لألمر يعين

إن أسلموا يعين استسلموا هللا ظاهرا وباطنا أما باطنا فباإلميان مبا جيب اإلميان به  )) فإن أسلموا فقد اهتدوا ((

م املبين على مخسة وهي األركان الستة اليت بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وظاهرا بعمل اجلوارح وهو اإلسال

 (( ؛ أركان: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

)) اهتدوا هداية التوفيق كما هدوا هداية الداللة؛ فهداية الداللة شاملة جلميع اخللق ما  فإن أسلموا فقد اهتدوا

لكن هداية التوفيق هي اليت  )) وإن من أمة إال خال فيها نذير ((هداية الداللة  من أناس إال وقد هداهم اهللا

يعين  (( وإن تولوا))أي هداية التوفيق بعد هداية الداللة  )) فقد اهتدوا ((حرمها قوم ووفق هلا قوم آخرون 

 فإنما عليك البالغ ((أعرضوا عن اإلسالم فلم ينقادوا بظواهرهم وال بواطنهم فقد أديت ما عليك؛ وهلذا قال: 

وهي تفيد احلصر  )) فإن تولوا ((اجلملة هذه جواب الشرط يف قوله:  )) وإن تولوا فإنما عليك البالغ . (( ))

لبالغ املبني عليه الصالة والسالم؛ أما اهلداية فهي بيد اهللا يعين ما عليك حنوهم إال أيش؟ إال البالغ وقد بلغ ا

سبحانه وتعاىل ولو كان بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم شيء من اهلداية هداية التوفيق لكان أو من حيرص عليه أو 

ألمة فإن من يهتدي على يديه عمه أبا طالب لكن ليس عليه هدى الناس إمنا عليه البالغ أي إبالغ الرسالة إىل ا

بصري م أي عليم بأحواهلم، وعليم بأهليتهم من  )) واهللا بصير بالعباد (( . اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليهم

يصلح للهداية ومن ال يصلح؛ والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم فاهللا تعاىل بصري بالعباد بالرؤية ال خيفي عليه 

والعباد هنا يشمل ))  واهللا بصير بالعباد ((ليه شيء من أحواهلم شيء منهم، وبصري بالعباد بالعلم ال خيفى ع

إن   ((مجيع اخللق ألنه ما من شيء يف السموات واألرض بل ما من أحد يف السماء واألرض إال آيت الرمحن عبدا 

فإذا كان اهللا  )) واهللا بصير بالعباد ((وهلذا قال:  )) كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا

إنما عليك  ((بصريا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البالغ فمن الذي حياسبهم؟ اهللا؛ كما قال تعاىل: 



يف هذه اآلية من الفوائد فوائد عديدة: أوال: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان   )) البالغ وعلينا الحساب

إن الدين  ((  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((نبدأ من  عرضة حملاجة أعدائه. من قبل ؟ صحيح ؟ طيب إذا

إن الدين  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال دين مقبول عند اهللا إال اإلسالم؛ لقوله: ))  عند اهللا اإلسالم

غير ومن يبتغ  ((يعين الدين الذي يعتد به ويكون مقبوال هو اإلسالم قال اهللا تعاىل: ))  عند اهللا اإلسالم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل دين خيالف اإلسالم يف أي زمان فليس مبقبول  . اإلسالم دينا فلن يقبل منه ))

. ومن املعلوم كما سبق أن اإلسالم بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو ما جاء به وال مرضي عند اهللا

طل، دين باطل غري مقبول عند اهللا؛ وقد أخرب النيب عليه الرسول وعلى هذا فدين اليهودية ودين النصرانية دين با

الصالة والسالم أنه ما من يهودي وال نصراين من هذه األمة يعين أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى اهللا عليه 

ة من فوائد اآلي . وسلم مث ال يتبع ما جاء به إال كان من أهل النار، إال كان من أهل النار أو من أصحاب النار

الكرمية: أن من ادعى أن دين اليهودية أو دين النصرانية أو غريمها من األديان مقبول عند اهللا اآلن فهو كافر ملاذا؟ 

ومن فوائدها: بيان ضالل أولئك القوم الذين إذا تكلموا  . )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ألنه مكذب للقرآن 

والنصارى وقالوا هذه هي األديان السماوية حىت إن اجلاهل ال يظن  عن الديانات قرنوا بني دين اإلسالم واليهود

أن اختالف األديان الثالثة كاختالف املذاهب الفقهية يف األمة اإلسالمية وهذا ضالل عظيم ومصانعة ومداهنة 

ا اآلن فقد نسخ لليهود والنصارى بل نقول إن األديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند اهللا أم

اهللا عزوجل وصار الدين السماوي املقبول الذي ال ميكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به حممد صلى اهللا عليه 

بعد أن جاءهم العلم اختلفوا وهلذا  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اختالف اليهود والنصارى كان عن علم . وسلم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  . ))  من بعد ما جاءهم العلموما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال ((قال: 

اختالف هؤالء ليس لقصد احلق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حىت يضلل بعضهم بعضا بل 

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل التحذير مما وقع فيه هؤالء الكفار الذين أوتوا  . ويكفر بعضهم بعضا

 )) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ذلك: قوله: (( الكتاب؛ وجه

والبغي معلوم أنه حمذر منه غري مرغوب فيه؛ فلهذا قول يف هذه اآلية التحذير من هذا االختالف الذي وقع ألهل 

ن ال يتطاول عليه وأن ال يقصد ومن فوائدها: اإلشارة إىل أنه جيب على اإلنسان إذا خالفه غريه أ . الكتاب

بسوق األدلة املؤيدة لقوله البغي عليه غريه والتطاول عليه بل يقصد أيش؟ بل يقصد إظهار احلق لينتفع هو وينفع 

غريه؛ أما أن يأيت باألدلة من أجل أن يعلوا على أخيه ويكون قوله هو األعلى فهذا خطأ عظيم بل الواجب أن 

لفه غريه ويأيت األدلة اليت تؤيد احلق قاصدا بذلك أيش؟ إظهار احلق ونصره ال أن يؤيد اإلنسان احلق وإن خا



(( ومن يكفر بآيات اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الكفر بآيات اهللا؛ لقوله:  يغلب ويبغي على غريه .

اهللا فعلى العكس من ذلك ومن فوائدها: أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات  . )) فإن اهللا سريع الحساب

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان قدرة اهللا عزوجل بكونه سريع  اإلميان بآيات اهللا؛ ألن القدح يف الشيء مدح لضده.

كم عبثا ا أفحسبتم أنما خلقن ((ومن فوائد اآلية أيضا : أنه البد أن حياسب اإلنسان على عمله  . احلساب

هذا احلس   الشك إنه ضالل خمالف ملا تقتضيه احلكمة؛ ما الفائدة من أن ختلق هذه  )) وأنكم إلينا ال ترجعون

اخلليقة العظيمة تنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل وتؤمر وتنهى مث يف النهاية أن تؤول إىل الرتاب ما الفائدة ؟ 

لعاقل أن حياسب نفسه قبل أن ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أنه ينبغي ل . ال فائدة؛ إذا ال بد من حساب

حياسب كما قال أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا: (حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا) فكون اإلنسان 

حياسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أوىل من سكوته وإمهاله وعدم حساب نفسه؛ ألن الذنوب ترتاكم عليه مث 

وما  ((ية ؟ نعم؛ وجه ذلك أن اهللا أسند ذلك األفعال إىل فاعلها هل يستفاد منها الرد على اجلرب  يهلك .

وما أشبه ذلك كل هذا يفيد أن اإلنسان إرادة وفعال  )) بغيا بينهم )) (( ومن يكفر باهللا (( )) اختلف الذين

فإن حاجوك  ((مث قال اهللا تعاىل:   . اختياريني خالفا للجربية الذين قالوا: إن أفعال العباد جترب عليه اإلنسان

يف هذه اآلية دليل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم له من حياجه من  )) فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن

أعدائه وهو كذلك فإم حاجوه يف أصل الدين ويف فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا شبهات الكثرية منذ بعث 

سالمي ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره ألم يريدون أن وإىل يومنا هذا والناس يثريون الشبهات حول الدين اإل

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين حياجون الرسول عليه الصالة  يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره .

 ((: ؛ وهلذا أمره اهللا أن يسفههم وأن يقولوالسالم ال حيتاجون إىل كبري عناء ألم حياجون على أمر واضح

ويتفرع على ذلك: أن من  . فإن أسلمتم فهو لكم وإن مل تسلموا فعليكم  )) أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن

علمت أنه إمنا حياجك لقصد نصر قوله ولو كان باطال فلك أن تعرض عنه وتقول: هذا ما أدين اهللا به وهذا ما 

تدخل معه يف حماجة أو خصومة ألنه ال يريد أستسلم له وتدعت ملاذا؟ ألن هذا معان مكابر وليس أهال ألن 

اهللا صلى اهللا عليه  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أتباع رسول احلق لو كان يريد احلق ما حصلت حماجة .

ومن  . )) أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((وسلم حيذون حذوة يف إسالمهم هللا وتفويض األمر إليه؛ لقوله: 

أسلمت  ((ن الوجه أشرف األعضاء وهو الذي يكون به االنقياد وعدم االنقياد؛ لقوله: فوائد اآلية الكرمية: أ

فإن إسالم الوجه هو الذي يكون به االنقياد؛ وهلذا كان أذل ما يكون اإلنسان لربه إذا كان ساجدا  )) وجهي هللا

على موقع األقدام على وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا ألن هذا هو متام الذل أن تضع أشرف أعضاءك 



 . )) ومن اتبعن ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم متبوع ال تابع . األرض

ويتفرع على ذلك: أن الواجب على من تبني له احلق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى 

النصوص إىل قوله فهذا ليس مبتبع حقيقة؛ ألن بعض الناس إذا قال قوال وجاء اهللا عليه وسلم أما من يلوي أعناق 

أن أجل أن يكون موافقا  يف نص القرآن أو السنة النبوي ما خيالف قوله حاول أن يلوي عنق النص وحيرف النص

قول أحد من  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ميكن أن يكون . لقوله وهذا حرام ألنك أنت تابع ولست مبتبوع

أهل العلم حجة على اآلخرين؛ ملاذا؟ ألن الكل تابعون ال متبوعون ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له ال للحق 

فقد جعل نفسه شريكا يف الرسالة؛ والواجب أنك إذا دعوت إىل احلق أن ال تريد أن يتبعك الناس ألنك فالن 

ومن فوائد اآلية الكرمية: النداء بالسفه  ذي دل عليه الدليل .ابن فالن بل أن يتبع الناس قولك ألنه هو قول ال

وإن جعلناها أمرا فاألمر  )) فقل أأسلمتم ((والبالهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم هللا؛ لقوله: 

ه ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان عظيم منة اهللا عزوجل على العرب ببعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وج . واضح

فرق بني الوصفني بني من أويت الكتاب وبني األمي الذي  )) للذين أوتوا الكتاب واألميين ((ذلك : أنه قال: 

ال يقرأ وال يكتب؛ فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب واألميون أصحاب جهل لكنهم ببعثة 

تاب الذي نزل على رسول اهللا صلى اهللا الرسول عليه الصالة والسالم كانوا هم أهل الكتاب حقا؛ ألن هذا الك

عليه وسلم وصفه اهللا بأنه مصدق ملا بني يديه من الكتاب ومهيمن عليه؛ فصار ـ واحلمد هللا ـ صار هؤالء األميون 

هم أهل الكتاب احلق؛ فيكون يف هذا بيان عظيم منة اهللا عزوجل على العرب ببعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم  ((ول أميني جاهلني ويف الثاين أهل كتاب وذكاء حيث كانوا يف األ

 . )) رسوال منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين

ء القوم واإلنكار عليهم أو قلنا سواء قلنا إن االستفهام الستباله هؤال ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اإلسالم هللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أهل اهلدى هم  وجل. إنه لألمر فإن يدل على وجوب اإلسالم واالستسالم هللا عز

ومن فوائدها أيضا: أن من مل يسلم فهو ضال؛ فإن كان قد  . )) فإن أسلموا فقد اهتدوا ((املسلمون؛ لقوله: 

 يقول اهللا عز .  علم احلق كان من الضالني املغضوب عليهم ألن كل من علم احلق ومل يتبع فهو مغضوب عليهم

 ((يف هذه اجلملة التحذير حتذير من توىل بعد أن دعي فإن قوله:  )) فإن تولوا فإنما عليك البالغ ((وجل: 

                      الشك أنه حيذرهم من خمالفتهم ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بلغ.))  صير بالعبادواهللا ب

 إنما عليك البالغف ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيب على من بلغ إال البالغ أما اهلداية فإىل اهللا؛ لقوله: 

ومن  )) فإنما عليك البالغ ((ومن فوائدها: وجوب البالغ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله:  . ))



فوائدها أيضا وهي فرع عما قبلها: أن من آتاه اهللا علما ذا الوحي فعليه البالغ خلفا ملن؟ لرسول اهللا صلى اهللا 

ة: اإلشارة إىل أن اإلنسان ال يسأل عن عمل غريه أن يقوم مبا جيب عليه وأما ومن فوائد اآلية الكرمي . عليه وسلم

 )) عليك البالغ ((ومل يقل: فإمنا عليك إمثهم  )) فإن تولوا فإنما عليك البالغ ((غريه فأمره إىل اهللا؛ لقوله: 

وأنت سامل من إمثهم؛ وهذه اآلية أحد الفائدة يتفرع عنها مسائل كثرية منها ما أشار إليه النيب عليه الصالة 

والسالم حني قال له مجاعة قوم قالوا يا رسول اهللا إن قوما يأتوننا بلحم ال ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم ال؟ فقال 

الب بفعلك أما فعل غريك فلست منه يف شيء ما قال تأكدوا هل هلم: مسوا أنتم وكلوا) إشارة إىل أنك إمنا تط

مسوا أم ال قال مسوا أنتم؛ وهذه التسمية اليت أمر ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهي على فعل الذاحبني أو فعل 

فعل اآلكلني ؟ آكلني، اآلكلني ؟ طيب إذا كانت على فعل الذاحبني كما قاله من قاله منكم فهذه تسمية على 

سابق وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة الفائدة أن تسمي على فعل الحق وعلى هذا فقوله: مسوا أي على األكل؛ 

لو كنا مأمورين  ألن الذبح توله غريكم وهو املسئول عنه أما أنتم فعليكم التسمية عند األكل وهذا من نعمة اهللا

م؟ كان إذا قدم لنا إنسان حلم قال تعال من ذحبها؟ فالن؛ أن نبحث عن فعل غرينا لوقعنا يف حرج ال اية له نع

هل مسى أو ال؟ من أين اشرتى هذه الشاة؟ هل غصبها أو سرقها قد تكون مسروقة نعم؟ إذا قال اشرتاها من 

فالن؛ فالن من أين اشرتاها؟ أو سرقها أو كيف ؟ لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غرينا لكنا إذا تقدم اإلمام 

تعال أنت متوضأ وال ال؟ عليك جنابة وال ما عليك جنابة ؟ نعم؟ يف ثوبك جناسة أو طاهر؟ هل هو قلنا 

مغصوب وال حالل؟ مشكل لكن من نعمة اهللا أننا ال نسأل عن فعل غرينا كل من فعل فعال وهو أهل له فإننا 

فإن تولوا فإنما عليك  ((: ال نسأل عنه؛ والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما مل تكلف به؛ وهلذا قال

من فوائد اآلية  . )) واهللا بصير بالعباد (( فأنت تقوم بفعلك وهم حياسبون على فعلهم؛ وهلذا قال: )) البالغ

 (هللا عزوجل على أنه حيتمل أن يكون املراد بالبصري هنا الصفة ألنه قيدها قال: ( الكرمية: إثبات اسم البصري

ومن فوائدها أيضا: عموم علم  . وما أشبهها))  واهللا سميع بصير (غري مقيد مثل (واسم اهللا ))  بصير بالعباد

من خمالفة اهللا؛ كيف؟  ومن فوائد اآلية: التحذير . أي جبميع أحواهلم )) بصير بالعباد ((وجل؛ لقوله:  اهللا عز

إذا كان اهللا بصريا به فكل إنسان خيجل أو يستحيي أن يفعل ما اه اهللا عنه أو أن يرتك ما أمره اهللا به ألنه يعلم 

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين بغير حق  ((مث قال اهللا تعاىل:   . أن اهللا بصري به وسوف يعاقبه

 ((يف هذه اآلية قراءتني يف كلمتني أوال:  )) بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليمويقتلون الذين يأمرون 

ويقتلون الذين يأمرون  )) (( ويقاتلون ((فيها قراءة  )) ويقتلون ((ثانيا: ؛  )) النبيئين ((فيها قراءة  ))) النبيين

إن الذين  ((قال تعاىل:  . طيب )) ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس )) (( بالقسط من الناس



الكونية أو الشرعية؛ واآليات مجع آية وهي يف اللغة العالمة؛  )) يكفرون بآيات اهللا )) (( يكفرون بآيات اهللا

وهذه اآليات الكونية اليت نشاهدها مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها يف آية على اهللا؛ آية تدل على أن اخلالق 

أنه ال يشبهه شيء؛ ألن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن خيلقوا جبال واحدا ما واحد ال شريك له وعلى 

إن الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولو  ((استطاعوا أو أن خيلقوا حيوانا واحدا ما استطاعوا 

نس والجن على قل لئن اجتمعت اإل ((آيات اهللا الشرعية أيضا ال ميكن للبشر أن يأتوا مبثلها ))  اجتمعوا له

فاآليات الشرعية العالمات الدالة على أن الذي أنزل هذه اآليات  )) أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله

إله واحد وأنه كامل احلكمة؛ هؤالء الذين يكفرون ذه اآليات يقول اهللا عزوجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة: 

ولكن كيف يكون الكفر؟ حممد كيف يكون الكفر باهللا؟ نقول أوال اآليات الكونية ))  فبشرهم بعذاب أليم ((

؟ الكفر باآليات الكونية جيحد اهللا سبحانه وتعاىل عما خلقه؛ أن يدعي أن الذي خلقها غري اهللا هذا واحد؛ أو 

ية ؟ الكفر باجلحود أو الكفر باآليات الشرع أن له شريكا يف خلقه؛ أو أن له معينا يف خلقه طيب ثالثة أشياء .

باالستكبار نعم إما جبحودها وتكذيبها أو باالستكبار والعناد؛ ومن تكذيبها أو االستكبار عنها حتريف النصوص 

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين  ((يقول اهللا تعاىل:  . فإن حتريف النصوص نوع من الكفر بالشك

أرسلهم اهللا إليه بغري حق؛ والنبيون هنا يشمل الرسل ومن مل يرسل من النبيني )) يقتلون النبيني الذي  بغير حق

وأكثر ما وجد هذه الصفة يف اليهود ألن اليهود أعتا املخالفني للرسل وأشدهم غلظة ـ والعياذ باهللا ـ فصار منهم 

ة ال يراد ا إخراج ما هذه الصف )) النبيين بغير حق : ((من قتل األنبياء بغري حق وعبد الطاغوت وهنا يقول

ا شيئان: أوال بيان الواقع وأم فرياد  ؛خالفها وإمنا يراد ا بيان الواقع والداللة على أن هذا القتل كان عدوانا

يقتلوم وهم غري حمقني يعين ال يقتلوم قصاصا مثال؛ ثانيا: أن قتلهم كان بباطل بغري حق؛ وإال فليس هناك 

من  )) يقاتلون ((ويف قراءة:  )) ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس (( . لنبينيقتل باحلق ألحد من ا

الذين يأمرون بالقسط من الناس ؟ الرسل وغري الرسل، أهل العلم يأمرون من الناس بالقسط، اخللفاء الراشدون 

ن باب عطف العام على يأمرون الناس بالقسط، النبيون يأمرون الناس بالقسط؛ وحينئذ فعطفه على النبيني م

اخلاص ولكنهم خص األنبياء ألن قتلهم أعظم من قتل غريهم فال شيء فال قتل أعظم جرما من قتل النبيني نعم 

يشمل  )) من الناس ((أي بالعدل؛  )) بالقسط )) (( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ((بغري حق 

النبيني وغريهم وقد مر علينا إذا عطف العام على اخلاص أو اخلاص على العام هل هذا يدل على إخراج اخلاص 

من احلكم العام ؟ أو على التنصيص عليه ألمهيته فيكون قد ذكر مرتني ؟ الثاين هو األقرب يكون ذكر مرتني مرة 

ر األفراد أو أعيد احلكم عليه من بني سائر األفراد بطريق العموم ومرة بطريق اخلصوص ولكن خصص من بني سائ



اخلطاب إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من  )) فبشرهم بعذاب أليم (( . لالعتناء به واالهتمام به

مبعىن املؤمل؛ وهذه البشارة  )) أليم (( و والعذاب العقوبة )) بعذاب أليم ((أخربهم  )) بشرهم ((يتعتا خطبه و

على سبيل التهكم ؤالء؟ أو هو من باب التشبيه البشارة مبا يسوء بالبشارة مبا يسر جبامع أن كل واحد  هل هي

منهما تتأثر على البشرة وتتغري؟ حيتمل الواقع حيتمل هذا وهذا؛ ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم استفيد بذلك 

تلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من خذوه فاع ((زيادة األمل على هؤالء املبشرين كقوله تعاىل: 

فإن هذه الكلمة أو اجلملة الشك أا  )) إنك أنت العزيز الكريم ((يعين قولوا له ذق  )) عذاب الحميم ذق

تبلغ يف قلبه كل مبلغ ألنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة اليت ا أغلب والكرم الذي به أجود؟ فيكون 

   . شد حتسرا أنه فاته هذا الوصف اليت كان يف الدنيا يرى نفسه من أهلهأشد وقعا وأ

  ؟  اليهود كم قتلوا األنبياء بغري حق السائل :

ال ما أعرف؛ الشك أم قتلوا األنبياء بغري حق لكن كونه ثالث وأربعني أو أربعمائة أو أكثر وأقل اهللا  الشيخ :

   أعلم.

استورد اللحوم من دولة ملحدة ما تؤمن باهللا سبحانه  الدول استوردت اللحوم ؛ أيش؟لو دولة من  السائل :

  وتعاىل شيوعية  . . .؟ 

أوال أن الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون أمل تعلم الضجة اليت حصلت يف غوسالفيا ؟ فيه  الشيخ :

م فقراء يف ذلك املكان فرمبا يكون مسلمون كثريون ؛ وقد قيل إن أكثر من يتوىل املسالك  هم مسلمون أل

الذابح مسلما؛ لكن مع هذا أهل العلم يقولون: إذا وجدت مذكاة يف بلد أكثر أهله ممن حتل ذبيحته فهو حالل 

اعتبارا باألكثر واألغلب وتيسريا على األمة فينظر إذا قيل أكثر املسالك يف بلد الشيوعية أكثرها يتوالها مسلمون 

وقد علم أن أكثر من  حالال وإذا قال أكثره غري املسلمني حىت لو فرض أنه بلد يهود أو نصارىصار الوارد منه 

  . يتوىل الذبح غري اليهودي والنصراين فإا ال حتل ذبيحتهم

  اللحم الذي يأيت من اخلارج هم مل يسموا عليه ألم ال يعرفون التسمية أصال ؟  السائل :

 ((ومل يقل: مما مل تعلموا؛ قال: ))  ال تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه ((ما علمت ألن اهللا قال:  الشيخ :

  يعين الذي تيقنا أنه مل يذكر اسم اهللا عليه. )) مما لم يذكر



هذا الشيء متيقن يا شيخ ألين أنا أعرف هم ما يسمون؟ إذا كان شيء متيقن ال تأكل لكن ما دمت  السائل :

  نت فلك األكل.مل تيق

   إذا كان تيقنا فال نأكل ؟ معلوم إذا تيقنا ال جيوز األكل. الشيخ :

هذا خرب الفاء  )) فبشرهم بعذاب أليم ((هذا معطوف كل موصوف  )) إن الذين يكفرون ((قوله تعاىل: 

للجزاء وين؟ فهمتم سؤاله ؟ هذا الرجل فهم فهما جيدا وأنتم ولدمت يف البلد هنا يف العرب وما فهمتم ذلك 

يقول: الفاء الواقع يف خرب املبتدأ ويش الذي جاب هنا ما يف أداة شرط ؟ يقول العلماء: إن اسم املوصول يشبه 

؛ رطشالفهو كقوله: إن من يكفر بآيات اهللا؛ يعين متضمن ملعىن  )) إن الذين يكفرون (( اسم الشرط يف العموم

رط؛ ويقول إنك تقول الذي يأتيين فله درهم فهو مبعىن قولك: من يأتيين شالأي نعم اسم موصول متضمن ملعىن 

   ؟. فله درهم معلوم

إذا قيل املقصود من الوجه الذات  )) فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ((شيخ يقول اهللا تعاىل:  السائل :

  أي أسلمت ذايت كله هللا سبحانه وتعاىل؟ 

هم من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه، من أسلم وجهه فقد أسلم  )) من أقرب : ((نعم؛ فما يكون قوله الشيخ :

   . نفسه

  ؟    يعطي فهم خيتلف عن عامل آخرشيخ اختالف العلماء يف بعض النص فبعض العلماء  السائل :

دري إذا كان ميكن اجلمع بني القولني فهم من باب التنوع فمثال قال بعض العلماء يف قوله تعاىل: أما  الشيخ :

أي أقبل؛ وال تضاد يف هذا فهو  والليل إذا عسعس )) ((أي أدبر؛ وقال آخرون  )) والليل إذا عسعس ((

 )) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ((اختالف تنوع فإذا كان القوالن ال ميكن اجلمع بينهما مثل: 

منهم من قال: املراد بالقرء احليض ومنهم من قال املراد بالقرء الطهر هذا ما ميكن اجلمع بينهما فهذا اختالف 

تضاد. وكذلك قال األحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال غريهم: خيرج وقت العصر 

   يه ما ميكن اجلمع هذا اختالف تضاد هذا الضاد نعم.إذا كان ظل كل شيء مثل

  

  



؛ أما مادام أم غري معادين لكنهم يتطلبون احلق فجادهلم حىت يتبني نعم احملاجة إذا ظهر عناده فقل الشيخ : 

فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أن تعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون هذا احلق ولكن إذا تبني عنادهم اآلن 

   اجب على املسلمني إذا قبلوا أما إذا املقتل    فهذا شيء .الو 

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين؛ ألم تر إلى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب اهللا ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؛ ذلك 

بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون؛ فكيف إذا جمعناهم ليوم 

؛ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

قدير؛ تولج الليل  وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء

في النهار و تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير 

(( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:  . )) حساب

فإن أسلموا فقد  ((قال اهللا تعاىل:   اقشة طيب.هذا مبتدا البحث للمناقشة؛ من أين؟ أي نعم املن )) اتبعن

فإن أسلموا فقد  ((أين جواب الشرط يف قوله:  )) اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ واهللا بصير بالعباد

؛ أحسنت متام، فيه ملاذا اقرتن بالفاء هداية اهللا ؟ ألن املاضي بقد املاضي إذا كان بقد وجب الفاء عليه )) اهتدوا

   . ا بالفائدة وقعت جوابا للشرطمشهور يف اجلمل اليت جيب ارتباطهبيت 



   هداية اهللا ملاذا اقرتن بالفاء ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا )) (( الشيخ :

  ألن املاضي بقد املاضي إذا كان بقد وجبت الفاء عليه؛   الطالب :

؛ فيه بيت مشهور يف اجلمل اليت جيب ارتباطها بالفائدة وقت جوابا للشرط حتضر يا   أحسنت متام الشيخ :

                                     مهند ؟ 

  هذه قد .  اسمية طلبية وبجامد   وبما وقد وبلن وبالتمييز                      

   ما املراد باهلداية هنا ؟ )) إن أسلموا فقد اهتدوا ((طيب يقول:  الشيخ :

  ؛  هداية التوفيق  الطالب :

(( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا طيب هل تستطيع أن تأيت يل مبثال فيه هداية الداللة والتوفيق ؟  الشيخ :

  ؟  هذه هداة أيش )) العمى على الهدى

  . هداية الداللة الطالب :

وإن تولوا  ((يستفاد من هذه اآلية: أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ليس عليه هداية الناس؛ لقوله تعاىل: 

 هل ينسحب هذا احلكم على من ورث النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل العلم ؟ نعم . )) نما عليك البالغفإ

استدل بعض العلماء ذه اآلية على أنه على القاعدة املعروفة  . ؛ فيكون عليهم البالغ دون هداية التوفيق نعم

  ؛ كيف ذلك يا عبد اهللا؟  يف أصول الفقه: ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة

  ؛  يفيد احلصر )) عليك البالغ ((قوله:  الطالب :

  ما وجه داللته على قوهلم إنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة ؟  الشيخ :

   )) عليك البالغ ((عليك وعلى ظاهرة للوجوب والتبليغ واجب إذا ظهر هذا األمر قوله:  الطالب :

إذا سكت النيب صلى  . يبني عند احلاجة مل يكن مبلغا ال أخل ذا الواجب واضح؟ طيبيعين لو مل  الشيخ :

اهللا عليه وسلم عن شرط واحلاجة تدعوا إىل بيانه لو كان شرطا فهل ميكن أن يستدل بذلك على أنه ليس بشرط 



ا حبال تدعوا إىل بياا ؟ يعين مسألة اشرتطها بعض العلماء لصحة العبادة والنيب عليه الصالة والسالم سكت عنه

   لو كانت واجبة فهل ميكن أن نستدل بذلك على أا ليست بشرط؟

  ؛  نعم  الطالب :

  من هذه اآلية ؟  الشيخ :

  نعم؛  الطالب :

يا  )) واهللا بصير بالعباد ((قوله:  . من هذه اآلية ألا لو كانت شرطا لبلغه النيب صلى اهللا عليه وسلم الشيخ :

  غامن هل املراد بصر الرؤية أو بصر العلم ؟

   ؛ بصر العلم الطالب : 

يعلم ما يعمل العباد؛ وال ميكن أن  )) بصير بالعباد ((ملاذا قيدا يف هذه اآلية ببصر العلم ؟ قوله:   الشيخ :

إذا   )) ر بالعباداهللا بصي ((يكون بصريا بأعماهلم يراها ؟ السياق يدل على العلم؛ ما وجه السياق ؟ قال: 

   . يشمل بصر الرؤية وبصر العلم

   ل هناك دليل على أن اهللا يبصر بصر الرؤية ؟ه الشيخ :

حجابه من نور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه  (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  الطالب :

  )  بصره من خلقه

  . وجل أثبت هللا بصرا يرى به عزف الشيخ :

  ؟ طالل))  فإن تولوا (( ماذا تفيده هذه اجلملة اليت وقعت جوابا لقوله: الشيخ :

  التهديد،   الطالب : 

   التهديد وأنه إذا كان بصريا م فسوف جيازيهم على توليهم نعم؟. الشيخ :

القسط إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ب (( قوله تعاىل: الشيخ :

  الثانية قراءتان نعم خليل ؟  )) يقتلون ((يف  )) من الناس



  ؛  )) يقتلون (( و )) يقاتلون (( الطالب :

  . )) يقاتلون (( )) و يقتلون (( الشيخ :

   هل ميكن العمل بالقراءتني وهل بينهما منافاة ؟ الشيخ :

   ليس بينهما منافاة؛  الطالب :

  . ألنه يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يقتلون من ال يقاتلهم ويقاتلون من يقاتلهم طيب  الشيخ :

  قراءتان أيضا؟ ))  لنبيين (((يف  الشيخ :

   طيب. )) النبيئين((  و )) النبيين (( الطالب :

أظن مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان يف آية فإن األفضل أن يقرأ اإلنسان ذه مرة وذه مرة كما لو   الشيخ :

جاءت السنة بصفتني من صفات العبادة فاألفضل أن يفعل اإلنسان هذا مرة وهذا مرة كذلك القراءتان؛ ولكن 

ن األفضل أن يقرأ ذه مرة وذه مرة ألن جيب أن يتأكد اإلنسان من القراءة فإذا تأكد أن هذه القراءة سبعية فإ

  .  الكل سنة

  يا حممد بن سالم هل هناك قتل النبيني حبق ؟ ))  ويقتلون النبيين بغير حق ((قوله:  الشيخ :

  ؟ ألنه جعل حمط الدم قتل النبيني بغري حق فهل هنالك قتل للنبيني بغري حق الطالب :

  ؟  قتلهم بالقصاص يعين الشيخ : 

  ؛  ما ندري :الطالب 

؟ إذا آية سيقت مساق الذم ؟ شيخ ؟ نعم؛ هذه اآلية لبيان الواقع؛  طيب هل املقتول قصاصا يذم قاتله الشيخ :

لبيان الواقع صحيح، هذه اآلية لبيان الواقع والتنديد م، لبيان الواقع أم يقتلون األنبياء بغري حق بل بالباطل 

  السادة بغري حق نعم.والتنديد ؤالء حيث يقتلون هؤالء 

شارة ما تكون إال باخلري كيف استعمل البشارة بالعذاب والب))  فبشرهم بعذاب أليم ((قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

وهل يذكر الثناء أو وصف بالطيب يف مقام التهكم ؟ هل ميكن الشيء احملبوب يف مقام التهكم هات مثال ؟  ؟ 



؛  ؛ هذا وجه  طيب )) ذق إنك أنت العزيز الكريم ((مثال لتقوية قولك ؟ نعم حممد ؟ مثاله يف قوله تعاىل: 

الوجه الثاين يا عيان ؟ الوجه األول أنه على سبيل التهكم م والوجه الثاين ؟ غامن ؟ أنه استعملت البشارة يف 

   غري كما تتغري البشرة مبا يسر .مقام الوعيد ألا عالمة اخلرب هذا يظهر على بشرته فتت

أولئك الذين حبطت  ((الدرس الليلة  أهذا مبتد )) أولئك الذين حبطت أعمالهم ((وجل:  مث قال اهللا عز

املشار إليه هؤالء الذين يكفرون بآيات اهللا  )) أولئك )) (( أعمالهم في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين

ون الذي يأمرون بالقسط من الناس وهم أهل اخلري اآلمرون باملعروف والناهون عن ويقتلون النبيني بغري حق ويقتل

املنكر؛ هؤالء الذين قامت م هذه الصفات هم الذين حبطت أعماهلم؛ حبوط الشيء يعين ذهابه وزواله وعدم 

تفيدوا من أعماهلم االستفادة منه؛ فهؤالء حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة؛ أما يف اآلخرة فظاهر ألم لن يس

وإن كانت خريا حىت اإلنسان الكافر إذا عمل خريا يف الدنيا كاإلحسان إىل الناس خصوصا أو عموما فإن ذلك 

؛          لكن   )) وقدمنا إلى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثورا ((ال ينفعه يف اآلخرة؛ لقوله تعاىل: 

كيف حبطت أعماهلم يف الدنيا ؟ حبطت أعماهلم يف الدنيا ألم ملا مل يستفيدوا منها صاروا كأم مل يعملوها 

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة  ((فأعماهلم مل تنفعهم؛ وشاهد هذا قوله تعاىل: 

هذه اجلملة كما نعلم مجيعا مجلة منفية مبا؛  )) ا لهم من ناصرينوم ((قال:  . )) أال ذلك هو الخسران المبين

ليست عاملة عمل ليس؛ ملاذا؟ ألنه تقدم  وأسأل هنا هل ما هذه عاملة عمل ليس أو ال ؟ من يعرف؟ نعم

اخلرب؛ وهل لديك شاهد من كالم أهل العلم على ما قلت ؟ من األلفية ؟ من األلفية نعم؛ يا هداية اهللا ؟ قاعدة 

حنوية نقول: ال ال أنا أريد من كالم ابن مالك ألن األخ حممد؛ وعندي كالم ابن احلاجب؛ طيب نعم؛ قوله:   

كيف نعرا ؟ يا فهد ؟ من   )) من ناصرين ((ولكن هنا إشكال وهو قوله:  ما بقي النفي وترتيب ذكر؛ طيب

ائد إعرابا وزائد معىن؛ يعين زائد يف اإلعراب زائد حرف جر زائد زائد كذا؟ أيش لون زائد زائد ؟ اشرح لإلخوان؟ ز 

اسم ما مرفوع؛ اسم ما وأنت قلت ما وحممد يقول ما تعمل كيف نقول اسم ما  )) ناصرين (( ويزيد يف املعىن؛ و

؟ ما عندك غري هذا؟ طيب ظهري؟ خرب؛ خرب ال ما هو صحيح؛ مبتدأ؛ نعم؛ وهلم خرب؛ أي لكن كمل إعراب 

الفاعل جمرور لفظا ومرفوع معنا مبتدأ؛ مبتدأ طيب؛ اصرب كمل كمل. مبتدأ كيف ؟ يعين ناصرين ؟ ناصرين اسم 

مرفوع لفظا صح ناصرين اسم الفاعل مجع املذكر السامل ورفعه بالواو مع خرب مضموم ونصبه وجره بالياء ما قبل 

قدرة؛ وما نافية وهلم ظرف يعلق مكسور جمرور لفظا ومرفوع حمال مبتدأ؛ طيب وما نافية؛ إذا عالمة رفعه ؟ الواو امل

باحملذوف واخلرب؛ املهم اآلن فهمنا من كالمه أن الواو مقدرة يف حمل الياء منع من باحملذوف؛ جار وجمرور متعلق 



ظهورها اشتغال احملل حبركة حذف اجلر بالزائد؛ يعين هؤالء الذين حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة ليس هلم أحد 

انه وتعاىل النفي هنا أكده مبن الزائدة؛ يعين ما هلم أحد ينصرهم ال على سبيل االجتماع وال ينصرهم؛ وأكد سبح

قال اهللا تعاىل:  مث  . على سبيل االنفراد؛ ألن من الزائدة إذا دخلت جتعل النفي نصا يف العموم كال نافية للجنس

ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم يدعون إلى كتاب اهللا  ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ((

حيتمل أن  ((تر))االستفهام هنا للتعجب؛ فإن هذه احلال يتعجب منها كل عاقل؛ و )) ألم تر )) (( معرضون

يكون رؤية عني وحيتمل أن يكون رؤية علم والثاين أوىل ألنه أمشل وألنه يتعلق باحلال واحلال تعلم وليست ترى 

يعين أوتوا نصيبا من العلم والذي آتاهم  )) الذين أوتوا نصيبا من الكتاب (( .  هؤالءبالعني يعين أمل تعلم إىل

يعطي الحكمة  ((النصيب هو اهللا عزوجل وحذفه للعلم به ألن اهللا تعاىل هو الذي يعطي العلم قال اهللا تعاىل: 

فالذي يؤيت  )) دنا علماوعلمناه من ل ((وقال تعاىل: ))  من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا

يفيد التقليل أو التكثري؟ حيتمل أن يكون  )) (( نصيبا من الكتابوقوله:  . وجل النصيب من العلم هو اهللا عز

املراد أوتوا نصيبا كبريا من الكتاب حبيث يكون حامال هلم على االهتداء ولكنهم والعياذ باهللا ـ استكربوا؛ وحيتمل 

أنه ليس عندهم إال علم قليل وأنه لو فرض أن عندهم علما كثريا فإن هذا العلم مل ينفعهم فصاروا كالذي أويت 

هذا حمل التعجب يعين أم مع ما عندهم من العلم  )) يدعون إلى كتاب اهللا ((وقوله:  . ليال من العلمنصيبا ق

ومن دعى بدعوته إىل يوم القيمة؛ هؤالء يدعون إىل كتاب اهللا؛ والداعي هلم هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كون إىل اهللا عزوجل ليحكم اهللا بينهم بكتابه؛ يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم؛ إسناد احلكم هنا حيتمل أن ي

وحيتمل أن يكون إىل الكتاب وأسند احلكم إليه ألن احلكم صار به ويضاف الشيء إىل سببه كثريا؛ على كل 

يعود إىل اهللا أو قلنا إنه يعود إىل الكتاب هؤالء يدعون إىل كتاب اهللا  )) يحكم في ((حال سواء قلنا إن الضمري 

يتوىل فريق منهم ال كلهم  )) ثم يتولى فريق منهم معرضون ((ولكنهم ال يقبلون هذا؛ وهلذا قال:  ليحكم بينهم

ألن بعضهم قد هدي بعض هؤالء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد هداهم اهللا وهم كثري لكن توىل فريق منهم 

ر وال يف الباطن بل هم متولون معرضون ومع توليهم فإم معرضون ـ والعياذ باهللا ـ ليس عندهم إقبال ال يف الظاه

وهي مجلة حالية من طريق إمنا قال ذلك ألن اإلنسان قد يتوىل لسبب طارئ  )) وهم معرضون ((وإمنا قال: 

لكن يف قلبه شيء من اإلقبال؛ أما هؤالء فإم متولون وهم قد امتلئوا إعراضا عن كتاب اهللا ليحكم بينهم؛ وهنا 

كيف صحت احلال من النكرة فريق؟ احلال هو ما يبني هيئة ))  نهم وهم معرضونيتولى فريق م ((يقول: 

الفاعل؛ أي نعم؛ فاعل نكرة واو معرفة؛ ال ال؛ هو يبني هيئة الفاعل؛ أي لكن الفاعل البد أن يكون معرفة أو 

ت شبيهة وإذا وصفت النكرة ختصصت فصار  )) فريق منهم ((نكرة فيها سبب؛ ألا موصوفة؛ ألا موصوفة 



املشار إليه التويل واإلعراض  )) ذلك )) (( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودات ((  . باملعرفة

بأم خدعوا أنفسهم وقالوا لن متسنا النار أي لن تصيبنا إال أياما معدودات، أياما قالئل ألن كل معدود فهو 

فكل شيء  )) قل متاع الدنيا قليل ((وقال:  )) إلى ألجل معدودوما نؤخره  ((ودليل ذلك قوله تعاىل:  قليل

لن تمسنا النار إال  : ((معدود فهو قليل ألن شيئا ميضي واحد اثنني ثالث ة أربعة البد أن ينتهي؛ هؤالء يقولون

سلم مث من خيلفهم بعده؟ من خيلفهم فيها؟ يدعون أن الذي خيلفهم النيب صلى اهللا عليه و  )) أياما معدودات

وأصحابه وهؤالء هم اليهود زعما منهم ودعوى مردودة قالوا: إم يدخلون النار ولكنهم ال ميكثون فيها إال أياما 

معدودة مث خيلفهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فيها أبد اآلبدين وكذبوا يف ذلك؛ فهم ستمسهم النار 

بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال  ((وامهم ذا القول املفرتى ويبقون فيها أبد اآلبدين لكن غروا أنفسهم وخدعوا ع

غرهم الغرور واخلداع مبعىن واحد متقارب يعين هؤالء ))  أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون

خدعوا أو هم خدعوا يف دينهم حيث ظنوا أم على حق وبعضهم عاند احلق عاملا به مفرتيا كذابا غرهم يف 

نأخذ  . )) لن تمسنا النار إال أياما معدودات : ((ما كانوا يفرتون أي الذي كانوا يفرتونه؛ ومنه قوهلم دينهم

فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم  ((  الفوائد يف املستقبل أو اآلن ؟ نعم.

أي فكيف تكون حاهلم كيف تكون حاهلم يف هذا الوقت إذا مجعناهم ليوم الريب فيه؛ ))  ال يظلمون

واالستفهام للعظيم يعين ما أعظم ما تكون حاهلم يف تلك اليوم وما أشد حسرم إذا مجعناهم ليوم الريب فيه 

يا أيها النبي  ((ه قوله تعاىل: أي مجعناهم هلذا اليوم أي فيه؛ والالم تأيت دائما مبعىن يف ويسموا الم التوقيت ومن

أي مجعوا  أي يف قبل عدم أي يف استقبال عدم؛ فاليوم الريب فيه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))

إما أنه خرب مبعىن النهي املعىن: ال ترتابوا فيه؛ أو أنه  )) الريب فيه ((وقوله:  . هلذا اليوم أي فيه وهو يوم القيمة

واملعىن أن اهللا عزوجل خيرب عن هذا اليوم بأنه الريب فيه أي الريب يف وقوعه؛ وهذا اليوم قد  خرب على حقيقته

دل عليه الكتاب والسنة والعقل، أما الكتاب فما أكثر اآليات اليت فيها إثبات اليوم اآلخر، وما أكثر األمثال اليت 

سنة فكثري أيضا إثبات هذا اليوم، وأما يف العقل يضرا اهللا عزوجل إلثبات هذا اليوم ببعث اخلالئق، وأما يف ال

فألن العقل يدل بالضرورة على أن هذه اخلليقة البد أن يكون هلا معاد حتاسب عليه على ما أمرت به ألنه ليس 

من املعقول أن ينشئ اهللا خليقة يأمرها وينهاها ويبعث إليه الرسل وينزل عليها الكتب ويستباح دماء من مل ينقد 

لكتب ويتبع هؤالء الرسل مث تكون النتيجة أن متوت هذه البشرية وال تبعث تكون ترابا؛ لو وقع هذا الفعل هلذه ا

من أي أحد لقيل هذا سفه من أسفه السفه؛ لو أن اإلنسان صنع ثوبا وخاطه وأتقنه ومن أحسن ما يكون مث يف 

لقها اهللا عزوجل وأنزل عليها الكتب وأرسل النهاية أحرقه لعد الناس كلهم هذا سفها فكيف ذه اخلليقة اليت خ



إليها الرسل وأباح دماء وأموال من مل ينقد ذه الكتب ويتبع هؤالء الرسل مث تكون النتيجة أن تتلف هذه اخلليقة 

بدون أي معاقبة وبدون أي حساب؛ فالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل كلها دلت على ثبوت هذا اليوم الذي 

 )) وهم ال يظلمون ووفيت كل نفس ما كسبت (( . )) فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ((قال اهللا فيه: 

من البشر؟ أو من غريهم؟  ((كل نفس))وفيت يعين أعطيت ومنه قوهلم: وفاه حقه أي أعطاه حقه وافيا؛ وقوله: 

من البشر واجلن يعين من املكلفني الذين أمروا ووا هم الذين يوفون أجورهم أما من مل يتوجه إليه أمر وال ي 

 ووفيت كل نفس ما كسبت ((فإنه جيمعون يوم القيمة ولكن ليس هلم أعمال جيازون عليه فال يشملهم قوله: 

ا وهم معرضون؟ تكون أسوأ حال ـ والعياذ باهللا ـ ألم ينظرون إىل الناس كيف تكون حال هؤالء الذين تولو   ))

وقد جوزوا بالثواب العظيم وإىل أنفسهم وقد جوزوا بالعذاب املهني فتكون أعماهلم حسرات عليهم ـ والعياذ باهللا ـ 

يعين من خري أو شر ))  كل نفس ما كسبت ((وقوله:  . يوم القيمة وال يستفيدون ال من دنياهم وال من أخراهم

بدليل العموم يف كلمة: ما؛ ولكن كيف توىف؟ أم اخلري فيوىف العامل احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل 

أضعاف كثرية، وأما يف الشر فيوىف السيئة مبثلها إن مل يعفوا اهللا عنه، قد يعفوا اهللا عنه وقد يكون له أعمال صاحلة 

هللا عزوجل وتوفيته لألعمال دائر بني الفضل والعدل، بني الفضل يف أهل اخلري، تكفر هذه السيئات؛ فجزاء ا

ال  )) وهم ال يظلمون ((والعدل يف أهل السوء؛ أما القسم الثالث وهو اجلور والظلم فهذا ممتنع وهلذا قال: 

وا من ثالث حاالت؛ يظلمون فال ينقص من حسناته وال يزاد يف سيئاته؛ وحنن نعلم أن من أوىف غريه حقه فال خيل

إما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو باجلور إال اهللا عزوجل فإن وفائه دائر بني العدل والفضل، وأما اجلور والظلم 

ومن يعمل من الصالحات  )) (( ما ربك بظالم للعبيد )) (( وال يظلم ربك أحدا : ((فهذا ممتنع كقوله تعاىل

يا عبادي إني حرمت  (ويف احلديث القدسي أن اهللا تعاىل قال:  )) وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما

قال اهللا   . واآلن نرجع إىل فوائد اآلية اليت ذكرناها.) الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا

يف هذه اآلية من الفوائد:  إىل آخره. إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين بغير حق. . .)) ((تعاىل: 

والنيب عليه الصالة  )) بشرهم بعذاب أليم ((أنه ينبغي أن يعلن هلؤالء الكفار مبا أمر اهللا تعاىل أن يبشرهم به 

والسالم الشك أنه كلما كانت احلكمة يف تبشريهم بالعذاب األليم بشرهم؛ وهكذا من ورث النيب صلى اهللا عليه 

غي أن يبشر كل كافر بآيات اهللا بالعذاب األليم؛ لكن جيب أن يكون هذا تابعا وسلم يف العلم والدعوة ينب

حلكمة قد ال يكون من احلكمة إذا دعوت رجال إىل اإلسالم أن تقول تعال أنت كافر؟ فإذا قال: نعم، قلت: 

 حينئذ ابشر بالعذاب األليم وأسلم؛ يصلح هذا؟ ما يستقيم لكن لكل مقام مقال؛ إذا دعوته وعاند واستكرب

يناسب أن تقول إن بقيت على ما أنت عليه فأبشر بالعذاب األليم؛ أو يأتيك رجل ميدح لك هؤالء الكفار 



ومن فوائد اآلية  ويقول فيهم وفيهم وفيهم تقول يا أخي بشرهم بعذاب أليم ماذا ينفعهم هذا يوم القيمة؟.

ء الكافرين ا بالعذاب األليم . واإلميان باآليات الكرمية: وجوب اإلميان بآيات اهللا؛ ألن اهللا تعاىل توعد هؤال

الكونية له معىن وباآليات الشرعية له معىن؛ فاإلميان باآليات الشرعية قلنا إنه هو: تصديق األخبار والعمل 

وأن ال يتعرض بتحريفها، ثالثة أشياء؛ وبالكونية أن ال يعتقد أن هللا فيها مشاركا أو معينا أو مستقال باألحكام 

ويقتلون النبيين بغير  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي قتل النبيني وأنه بغري حق مهما كان؛ لقوله تعاىل:  . مبلك

ومن فوائد اآلية   . مع أن قتل النبيني بغري حق من مجلة الكفر لكن نص عليه لشدة شناعته والعياذ باهللا )) حق

من يأمر بالقسط من الناس؛ منهم من يأمر بالقسط من الناس ؟ الكرمية: حترمي أو شناعة كل من يقتل أو قاتل 

قلنا: إم علما وأمراء؛ فالعلماء يبينون الشرع واألمراء ينفذون الشرع فإذا قتلهم قاتل دخل يف هذه اآلية إذا كانوا 

فبشرهم  ((ه: ومن فوائد اآلية الكرمية: ثبوت العذاب على هؤالء املتصفني ذه الصفات؛ لقول . يأمرون بالقسط

ومن   . ومن فوائدها: أن العذب الذي يبشرون به ليس عذابا هينا يتحمل ولكنه عذاب مؤمل . )) بعذاب أليم

فوائد اآلية اليت بعدها: أن هؤالء الذين كفروا بآيات اهللا وقتلوا أنبياءه وقتلوا آمرين بالقسط من الناس هؤالء 

يستفيدون منها أما يف اآلخرة فظاهر وأما يف الدنيا فألم ينتفع ا فكأا حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة فال 

أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الكفر حمبط لألعمال؛ لقوله:  . مل تكن

ئك حبطت ((ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولويدل لذلك أيضا قوله تعاىل:  )) واآلخرة

ء ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤال . )) أعمالهم في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

ولكن هل املراد ليس هلم ناصر يف الدنيا واآلخرة؟ أو يف  )) ناصرين من وما لهم ((الكفار ليس هلم ناصر 

لى شاكلتهم ولكن هم ومن نصرهم مآهلم إىل الذل اآلخرة؟ يف اآلخرة؛ أما يف الدنيا فقد ينصرهم من كان ع

أعوذ باهللا من الشيطان  . )) كتب اهللا ألغلبن ورسلي إن اهللا قوي عزيز ((واخلذالن؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من  ((الرجيم. 

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون  ((قال اهللا تعاىل:  )) على كل شيء قدير تشاء بيدك الخير إنك

النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم؛ أولئك الذين حبطت أعمالهم 

أما يف الدنيا فحبوط  )) أعمالهم في الدنيا واآلخرة ((أظن من هنا  )) في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين

كيف ؟ يعين   أعماهلم ظاهر ألم ال ينتفعون بأعماهلم يف اآلخرة؛ ولكن يف الدنيا كيف يكون حبوط أعماهلم ؟

هم يقتلون النبيني وهم يف آخر . . ؛ يعين يف النهاية حتبط أعماهلم أي عزم وكربيائهم هذا وجه جيد؛ فيه أيضا 



عم فإذا مل تنفع صارت حابطة وإن انتفعوا ا يف الدنيا لكن ملا مل تكن نافعة هلم ؟ مل تنع هلم أعماهلم الصاحلة ن

   . )) قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ((يف اآلخرة صارت ضائعة كما قال تعاىل: 

 ألم تر (( ملن يف قوله:خلطاب )) ا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  األخ  نعم؟ للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما يف وجها آخر ؟  ))

  ؛  كل من يتأتى له خطابه الطالب :

وهذا القول أعم من  )) ألم تر ((كل من يتأتى خطابه يعين كل من يصح أن خياطب خياطبه اهللا بقوله:  الشيخ :

  القول األول.

  من املراد م ؟  الشيخ :

   اليهود والنصارى؛ الطالب :

تدل على التقليل وقد ترد يعين  )) نصيبا ((هنا نكرة هل هو للتقليل أو للتكثري؟  )) نصيبا ((طيب   الشيخ :

   وقد ترد دالة على ال قليال؛ أيهما املراد هنا ؟

  املراد التقليل ؛   الطالب :

  .يعين أم أوتوا شيئا من العلم، شيئا قليال نعم الشيخ :

طيب ويش وجه املناسبة؟ إذا قلت املراد التقليل قد يقولون واهللا ما عندنا إال علم قليل وال ندري عن كتاب اهللا 

هل هو حق أو ليس حبق ؟ مناسبة أيش ما فهمت السؤال؛ أقول اآلن إذا قلت املراد التقليل فكيف يكون 

ن الباطل؟ مراد أم أوتوا نصيبا يعين شيئا العتاب عليهم وهم ليس عندهم إال علم قليل ال يعرفون به احلق م

يف أمر دينهم ودنياهم؛ طيب هؤالء إذا دعوا إىل اهللا يقول واهللا ما نعرف به احلق حىت ما يكفيهم من العلم قليال 

شيئا كثريا من العلم ولكنه مستكربون إذا دعوا إىل كتاب اهللا  )) نصيبا ((نالم عن التويل عنه؟ نقول حيتمل 

شيئا قليال؛ طيب إذا كل معىن له وجه؛ إن قلنا قليال فوجه اللوم عليهم أم مل  )) نصيبا ((أن يكون فيحتمل 

يؤتوا إال علما قليال كان الواجب عليهم أن يأخذوا بالعلم الذي دعوا إليه حىت يزدادوا علما؛ وأما إذا قلنا كثريا 

صيبا كثريا من الكتاب فمن مجلتها أم يعرفون حممد فالوجه: أنه كيف يعلمون احلق ألم إذا أوتوا علما أو ن

صلى اهللا عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثري الذي به تقوم احلجة مث يستكربون عنه؟ إذا فاآلية صاحلة 



من ؟ فاعل ليحكم هو  )) ليحكم ((الفاعل  يدعون إلى كتاب اهللا ليحكم بينهم )) ((قوله:  . للوجهني مجيعا

الكتاب وكالمها؛ يعين جيوز أن يكون عائدا إىل اهللا وعائدا إىل الكتاب كذا؟ نعم، ألن الكتاب اسم اجلاللة و 

  حيكم وكذلك اهللا عزوجل حيكم بني عباده.

  ملاذا يتولون وهم معرضون، ما هو السبب الذي محلهم على ذلك ؟ خليل ؟  الشيخ :

  استكبار؛  الطالب :

نعم هذا الذي دعاهم إىل ذلك؛ الغرور وأن  )) النار إال أياما معدوداتلن تمسنا  ((ال؛ قوله تعاىل:  الشيخ :

مث بعد ذلك ختلفوننا أنتم يا حممد وأصحابه فيها؛ وهلذا قال  قالوا: لن متسنا النار إال أياما معدودةفأنفسهم غرم 

   . )) وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ((اهللا: 

  

  

  ؟  )) فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ((ما املراد باالستفهام يف قوله:  الشيخ :

  تعظيم هذا اليوم،  الطالب :

ول هذا اليوم ومجعناهم، أو كيف حاهلم هذا اليوم إذا مجعوا؛ فيتضمن تعظيم هذا اليوم وديد حكيف  الشيخ :

  هؤالء ؟ نعم؛ إذا لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤالء القوم .

  ما املراد ذا اليوم ؟  شيخ :ال

  ؛  يوم القيمة الطالب :

؟ أي الشك فيه؛ ملاذا الشك فيه وهو أمر غائب ؟ ألن املخرب عنه حق إن  )) الريب فيه ((قال اهللا:  الشيخ :

اهللا هو الذي أخرب عنه؛  الكتاب والسنة والعقل يدل عليه؛ ألن كال من الكتاب والسنة والعقل دل على هذا 

  . اليوم والناس يبعثون



قل إن  ((يت معنا ؟ قوله تعاىل: نريد ما حممد بن سالمة دليال من القرآن على ثبوت هذا اليوم غري اآلية ال

طيب هذا ممكن ما فيه آية تدل على أن الناس  الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ))

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن  ((جيمعون يف ذلك اليوم عشان توفق للمعىن ؟ 

 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ((س اجلمع ؟ قوله تعاىل: نعم ما يف دليل على نف )) بما عملتم

  . طيب )) ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ((زين صح أي نعم، ويف سورة هود :  ))

ما  وفيت كل نفس )) )) ((و ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون ((وجل:  يقول اهللا عز الشيخ :

  معناها شيبة ؟ 

  ،  نعم معناها أعطيت كل نفس حقا : الطالب

  . وافيا أحسنت الشيخ :

   حملها من اإلعراب ؟ )) وهم ال يظلمون ((مجلة:  الشيخ :

  خرب؛   الطالب :

  ؛  ال الشيخ :

  حال؛  الطالب :

   حال من أين؟ الشيخ :

  ؟  )) كل نفس ((من   الطالب :

من كل الدنيا من الفعل والفاعل و ؟ ما عندنا فاعل عندنا نائب فاعل ألن ويف فعل ماضي مبين على  الشيخ :

  .  طيب ((كل نفس))اهول؛ أيه نائب الفاعل وهو قوله: 

 



؛ ألن التوفية ثالثة عدم اجلور االظلم هو املراد نفي اجلور ، عدم الظلم نفي الظلم أو ما املراد به ؟ نفي ما معىن 

أقسام؛ ال ال حنن نريد نفي الظلم، الظلم إما يكون بنقص شيء من احلسنات أو زيادة سيئات؛ أما كيف التوفية 

عدل، وفضل، وجور؛ فاجلور منتفي، والعدل والفضل ثابت. نأخذ هي اليت أنت تريد التوفية هلا ثالثة أقسام: 

يستفاد من  . إىل آخره ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب )) ((وجل:  اهللا عزمث قال   . الفوائد ؟ طيب

 )) ولى(( يدعون إلى كتاب اهللا ثم يت: أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعلم به؛ لقوله: أوال ؛هذه اآلية فوائد

ومن فوائد اآلية الكرمية: التعجب من هؤالء وما أعظم التعجب أن يعطيهم اهللا العلم مث بعد ذلك ال يقبلون  .

ومن فوائدها: أن هؤالء قد قامت عليهم احلجة بكوم دعوا وهذا هو حمط الذم، هذا  . وجل على كتاب اهللا عز

ومن فوائد  . ال يذمون على ذلك إذا مل يفرطوا بطلب احلقحمط الذم؛ أما لو مل يدعون ومل يعلموا باحلق فإم 

ومن  . )) يدعون إلى كتاب اهللا ليحكم بينهم ((اآلية الكرمية: أن الواجب التحاكم إىل كتاب اهللا؛ لقوله: 

 خمالفة ألحكام اهللافوائدها: أنه ال حكم إال هللا مبا جاء يف كتابه؛ فال أحد من احلكام يستطيع أن يشرع أحكاما 

بل من شرع خمالفة ألحكام اهللا وألزم العباد ا فهو كافر باهللا عزوجل، كافر اللهم إال أن يعذر بتأويل سائق فهذا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احلكم يف كتاب  . قد خيرجه من الكفر؛ لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إىل كفره

بل ليحكم  ((ق واألعمال كل شيء؛ ألنه مل خيصص  اهللا يكون يف كل شيء كالعبادات واملعامالت واألخال

ويتفرع على هذه الفائدة: الرد على من قال: إن الشرع إمنا جاء لتنظيم العبادات فقط  . يف كل شيء بينهم ))

أما املعامالت فهي للخلق واستدلوا لذلك بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة ورأى الناس يعربون النخل  ـ 

يعربوا: يلقحوا ـ فقال عليه الصالة والسالم: ما أرى ذلك يغين شيئا هذا أو معناه فرتكوا التعبري ففسدت  معىن

 (التمر؛ ألن النخل إذا مل يعرب فسدت؛ فلما فسدت الثمار جاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم خيربونه فقال: 

يا إليهم بل جعلهم أعلم منه ذا؛ وعلى هذا فأمور الدنيا ال قالوا: فوكل علم أمور الدن ) أنتم أعلم بأمور دنياكم

يتدخل فيها الشرع؛ ولكن هذا فهم خاطئ، فهم خاطئ باطل؛ وذلك ألن أمور الدنيا إما أحكام شرعية  

كالتحليل والتحرمي فهذه مرجها إىل الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إىل أهل اخلربة؛ 

من عامل عنده علم غزير واسع يف أمور الشرع ال يستطيع أن يصنع بابا وال إبرة ويأيت رجل جاهل من أجهل فكم 

رضي اهللا ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن األبواب وإبرة من أحصل اإلبر أليس كذلك؟ بلى؛ ومسألة الصحابة 

تجارب والنيب عليه الصالة والسالم كما عنهم يف التعبري مسألة حكمية أو مسألة فنية ؟ فنية بالشك تدرك بال

نعلم ولد مبكة ومكة ليست ذات خنل وال يعلم عن هذا شيئا فصار أهل املدينة الذين مارسوا التجارب يف هذه 

األمور صاروا أعلم منه بذلك؛ أما مسألة الشرعية فالشك أن اهللا ورسوله أعلم؛ املهم أن احلكم ملن ؟ هللا وال جيوز 



فإن قال قائل: ألستم ترجعون إىل العرف يف أمور كثرية ؟ بلى؛ لكن من .  ألي شيء سوى اهللاأن يكون احلكم 

أمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن  )) (( عاشروهن بالمعروف ((الذي رجعنا إىل العرف؟ الشرع؛ إتيان العرف 

فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إىل العرف؛ وإّذا أمرنا أن نرجع إىل العرف رجعنا إليه وحكمناه؛  )) بالمعروف

وهلذا إذا تنازع الزوجان يف قدر النفقة ال نذهب إىل الكتاب الفالين أو الكتاب الفالين البخاري أو مسلم أو أبو 

اخلربة يف العرف يف كل زمان ومكان حبسبه؛ إذا داود أو ما أشبه ذلك ال نرجع إىل هذا؛ نرجع إىل من ؟ إىل أهل 

 . احلكم فيما رد إىل العرف ملن؟ للشرع ، احلكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إىل العرف فأهل العرف حكموه

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين دعوا إىل كتاب اهللا ممن أوتوا نصيبا من الكتاب مل يتولوا مجيعا بل 

فريق منهم؛ واألمر كذلك فإن كثريا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسالمهم وكان هلم قدم صدق يف  توىل

؛  )) ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ومن فوائد اآلية الكرمية: ذم من يتوىل بإعراض؛ لقوله: (( . اإلسالم

 إعراض؛ والتويل مذموم كله لكن إذا  ألن التويل كما ذكرنا يف التفسري قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غري

من  )) لن تمسنا النار إال أياما معدودات ((وجل:  مث قال اهللا عز  . كان عن إعراض وعدم مباالة كان أشد

فوائد هذه اآلية الكرمية: بطالن األماين، وأن النفس قد متين اإلنسان ما ال يكون؛ ألن هؤالء منتهم أنفسهم 

ومن فوائدها: حتذير اإلنسان أن يتكل األماين؛ ألن  . )) النار إال أياما معدودات لن تمسنا ((حيث قالوا: 

هذا من صنع اليهود والنصارى؛ وكثري من العامة اآلن يقعون يف املعاصي ومينون أنفسهم املغفرة؛ إذا وقع يف 

املعصية قال يا أخي اتق اهللا ال تعص اهللا قال: اهللا غفور رحيم؛ صحيح؟ صحيح إن اهللا غفور رحيم؛ لكن اهللا 

اعلموا أن اهللا شديد  ((وقال: ))  نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب األليم ((قال: 

فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ باملعفرة، وملا أخرب عن نفسه بدأ بالعقوبة؛ ألن املقام  )) العقاب وأن اهللا غفور رحيم

؛ إذا ماذا نقول هلذا الذي  ))  غفور رحيماعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا ((مقام سلطان وعلو قال: 

إن اهللا ال  قال: اهللا غفور رحيم ؟ نقول: واهللا شديد العقاب أيضا نعم؟؛ يتمىن بعض العاصني األماين ويقول: ((

فهو يريد أن يزين ويسرق ويشرب اخلمر ويعمل كل شيء  )) يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

وهذا خطأ خرب من اهللا عزوجل وهو  )) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ((: إن اهللا يقول: دون الشرك مث يقول

نقول: اقرأ اآلية ال تكن أعمى أو أعور ما تنظر إىل بعني؛ يغفر ما دون ذلك  أصدق القائلني ؟ فماذا نقول ؟

له ؟ أبدا، ما جتزم، ال جتزم ال مطلقا ملن يشاء ومن ال يشاء ال يغفر له فهل أنت جتزم بأنك ممن شاء اهللا أن يغفر 

ذا وال ذا إذا فأنت على خطأ أنت على خطأ على أن الذي يستخف مبعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس 

قد يكون ممن ال يشاء اهللا أن يغفر له ـ نعوذ باهللا ـ ألن هذا مستهزئ مستهني؛ إذا الذين يتمنون على اهللا األماين 



الكيس من دان نفسه ـ  (ي يشبهون من ؟ اليهود والنصارى؛ وهلذا جاء يف احلديث: مع استمرارهم على املعاص

ومن فوائد هذه  . ) أي حاسبهاـ وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا األماني

لن تمسنا النار إال  (( اآلية الكرمية: أن هؤالء يؤمنون بالبعث ولكن مل ينفعهم اإلميان؛ من أين يؤخذ؟ من قوهلم:

ويتفرع على هذا: أنه ال يكفي يف اإلميان أن يؤمن اإلنسان بوجود اهللا وباليوم اآلخر دون  ؛ )) أياما معدودات

أن يستلزم هذا اإلميان قبوال وإذعانا جمرد التصديق ال يعترب إميانا البد من القبول واإلذعان؛ ودليل هذا نصوص  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حق،  كان يقر بأن اهللا صلى اهللا عليه وسلمكثرية منها: أن أبا طالب عم رسول 

  ويقول:

      لقد علموا أن ابننا ال مكذب   لدينا وال يعنى بقول األباطل                          

؛ ألنه مل يسحبه ويقول: ولقد علمت أن دين حممد من خري أديان الربية دينا ؛ ومع ذلك مل ينفعه هذا اإلقرار

ـ والعياذ باهللا ـ بأنه قال على ملة عبد املطلب؛ ولكن نظرا ملا حصل منه من دفاع  قبول وإذعان وختم له يف اآلخر

عن اإلسالم أذن اهللا عزوجل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يشفع له فشفع فكان يف ضحضاح من نار 

النار عذابا ـ أجارين اهللا وعليه نعالن يغلي منهما دماغه أبد اآلبدين ـ والعياذ باهللا ـ أبد اآلبدين وهذا أهون أهل 

وإياكم منها ـ ومل نعلم أن كافرا نفعت فيه الشفاعة على اإلطالق مبعىن أنه سلم من العذاب أبدا ومل نعلم أن كافرا 

خفف عنه العذاب بالشفاعة إال أبا طالب؛ إذا نقول: إن اإلميان باليوم اآلخر وبأن هنالك نارا ال يكفي يف 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يغره ما هو عليه من الدين، قد  . ول واإلذعاناإلميان بل البد من القب

فيغرت بأنه يصلي، ويزكي، ويصوم،  )) وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ((يغره ما هو عليه من الدين؛ لقوله: 

وحيج؛ مث يقول يف نفسه: لن أعذب ، وهذا قصور يف النظر؛ ألنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو 

حتج الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل؛ كم من عامل ليس 

بق أو الحق؛ سابق كفوات اإلخالص مثال؛ ال حق كاإلعجاب للعمل سا لوجود مبطل له من عمله إال التعب

لنفسه حقا على الرب وهذا قد يبطل العمل؛ فعملك حمفوف  واالدالل به على اهللا عزوجل، وأن يرى اإلنسان

بأخطار سابقة وأخطار الحقة؛ وهلذا ال تغرت مبا أنت عليه من الدين بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول؛ 

اإلنسان رمبا يريد اخلري وحيب اخلري ولكن يبتلى بالبدعة؛ كم من أناس حيبون  يق سابق، والقبول الحق حىتالتوف

اخلري وعندهم   وحمبة هللا ورسوله ولكن يبتلون باجلهل فيبتدعون يف دين اهللا ما ليس منه؛ ويكون عملهم هذا 

فقا ملا جاء به الرسول عليه الصالة والسالم؛ من شرط قبول العمل أن يكون موا حابطا أو مقبوال؟ حابطا؛ ألن 



فكيف  ((وجل:  وقال اهللا عز  .) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد (لقول النيب عليه الصالة والسالم: 

. يف هذه اآلية دليل على عظم  )) ليوم الريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون إذا جمعناهم

وفيها دليل أيضا: على النداء بالنعي  . )) ووفيت كل نفس كيف إذا جمعناهم )) ((ف ذلك اليوم؛ لقوله: ((

على هؤالء الذين ليس هلم يف ذلك اليوم إال اخليبة واخلسران؛ وهلذا قال: كيف تكون احلال يف ذلك اليوم؟ 

خسروا دينهم  واجلواب: أن حاهلم أخيب حال، أخيب حال هي حاهلم ـ والعياذ باهللا ؛ ألم ليس عندهم شيء

ومن فوائدها: أن من كفر  . )) ليوم الريب فيه ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اليوم اآلخر؛ لقوله:  . ودنياهم

فاهللا أخرب بأن هذا اليوم الريب ))  الريب فيه( (اليوم اآلخر أو شك فيه فهو كافر؛ ألنه مكذب لقوله تعاىل: 

ع أمك وأبيك وأختك وأخيك يف ذلك اليوم؛ لكن جتتمع م وأنت تفر فيه أمر واقع والبد البد أن جتتمع م

حىت يستقر ))  يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ((منهم 

اتبعتهم والذين آمنوا و  ((الناس يف منازهلم فإذا اسرت الناس يف منازهلم واجتمع م يف اجلنة فهذه غاية املىن 

الصغار الذي ماتوا وهم مل يكن هلم  )) ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء

ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليهم؛ لكن هل يلحق األعلى ينزل األدىن وإال بالعكس؟ بالعكس يعين يرفع 

تقل بنفسه يف منزلته ألن هذا له ذرية؛ على كل حال األدىن إىل األعلى؛ أما من كان له ذرية من األوالد فهو مس

 دليل على أن من شك يف هذا اليوم أو أنكره فهو كافر )) فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ((يف قوله: 

ووفيت كل  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيمة؛ لقوله:  . وجل لتكذيبه هللا عز

وإمنا قلت التوفية الكاملة ألن اإلنسان قد يوىف شيئا من عمله يف الدنيا أليس كذلك؟ بلى قد  )) بتنفس ما كس

 ((يوىف يف الدنيا لكن يوىف يف اآلخرة أيضا توىف النفوس ما عملت؛ قد يوىف يف الدنيا وماذا يوىف؟ قال اهللا تعاىل: 

خمرجا من كل ضيق وسعة يف الرزق ويرزقه من  )) ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب

 ((قال اهللا تعاىل:  حيث ما حيتسب هذا يف الدنيا وهذا جزاء؛ وهناك جزاء آخر أعظم وأنفع وهو اهلدى، اهلدى

اهلدى والعمل الصاحل هذا أفضل من املال، أفضل من املال؛ ألن  )) والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

 اهلدى انشرح صدره واستنار قلبه واطمئن؛ مث صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء وصارت اهلدى إذا زاد اهللا

جعلت قرة عيني  (األعمال الصاحلة رياض قلبه وسرور نفسه؛ وهلذا قال رسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه: 

ر بأمرين عظيمني؛ األمر واملؤمن كل األعمال الصاحلة قرة عينه ألنه يشعر يف كل عمل صاحل يشع ) في الصالة

األول: أنه يتعبد هللا بالعمل الصاحل فيزداد ذال لربه وحمبة له وإنابة إليه؛ واألمر الثاين: أنه بذلك متبع لرسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم؛ فهو يشعر حني فعل العبادة أن إمامه حممد صلى اهللا عليه وسلم فيزداد حمبة لرسول اهللا 



وتعظيما لقوله بل وتعظيما هلديه وسنته؛ وهذا أعظم كسب أعظم كسب أن حيصل لك هذا صلى اهللا عليه وسلم 

انتفاء الظلم عن اهللا عزوجل؛ الن قوله: ووفيت وهم ال ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . األمر يف العبادة والتقوى

لظلم عن اهللا سبحانه وتعاىل هل ؛ فاعلها معروف؛ من املويف ؟ اهللا ؛ والذي ال يظلم اهللا ولكن انتفاء ايظلمون

هو من الصفات الثبوتية أو من الصفات املنفية اليت يسموا بالسلبية ؟ الثاين إال أننا نقول ال يظلم أي ليس يف 

جزائه أدىن ظلم فيكون نفي الظلم لكمال العدل؛ انتبه ألن الظلم قد يكون كامال وقد يكون ناقصا؛ يعين قد 

ى شيئا من جزاء عمله؛ وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء؛ فإذا نفى اهللا عن يكون كامال حبيث ال يعط

نفسه ظلم صار ذلك مستلزما لكمال عدله؛ وكذلك ((ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام 

 ستة أيام وما بينهما يف وما مسنا من لغوب)) اللغوب يعين تعب واإلعياء؛ فاهللا عزوجل خلق السموات واألرض

ومل ميسه لغوب أي تعب وإعياء؛ ملاذا؟ لكمال قوته وقدرته عزوجل؛ اإلنسان يعمل العمل لكن يتعب، أما الرب 

عزوجل لكمال قدرته وقوته خلق السموات واألرض وما بينهما يف أيام يسرية ستة أيام وما مسه من لغوب؛ طيب 

ن كل صفة نفاها اهللا عن نفسه فإمنا يراد ا ثبوت  إذا نأخذ من هذا قاعدة مفيدة يف باب الصفات وهي: أ

كمال الضد؛ فضد الظلم العدل، إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل؛ ضد القدرة والقوة: التعب؛ فإذا انتفى 

   التعب؟ ثبت كمال القدرة والقوة وعلى هذا فقس.

لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم  ((وقوله:  )) فكيف إذا جمعناهم ليوم الريب فيه ((شيخ قوله:  السائل :

  ؟  كيف  )) يوم القيمة يفصل بينكم

يوم القيمة يفصل بينكم يعين حيكم بينكم مث يكون الفصل؛ فالناس جيتمعون يف احملشر مجيعا أوال مث  الشيخ :

  . ينفصلون ففريق يف اجلنة وفريق يف السعري

كن دل حديث على أن الولد ينفع ألبيه مثل حافظ ل )) لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم ((قوله:  السائل :

  ؟ القرآن ينفع 

هذا خياطب به الكفار؛ خياطب املؤمنني يعين معناه ال حتابوا الكفار ال تتخذهم أولياء فإن ذلك ال  الشيخ :

   . همينفع

إن اهللا يعذبنا بقدر يقول بعض العلماء: إم بنو قوهلم هذا على أم عبدوا العجل أربعني ليلة وقالوا  السائل :

  معصيتنا بقدر العبادة للعجل فقط، أربعني يوم مث أنتم ختلفوننا.



   صار هذا خاص باليهود ؟

   )) لن تمسنا النار إال أياما معدودات ((أي نعم هم الذين يقولون هكذا   الشيخ :

ه؛ لكن إذا صار اجلاهل ما منشيخ قلنا إذا عمل اإلنسان عمال بدعيا حبط عمله ذا العمل ؛ ال يقبل  السائل :

  ؟ 

من عمل عمال  يعين يثاب على نيته التقرب إىل اهللا أما هذا العمل ال (أي ما يقبل منه على أنه عمل  الشيخ :

لكن يثاب على نيته اخلري فقط )  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ( ليس عليه أمرنا فهو رد

   بأنه مبتدع ال يثاب وال على نيته .ومع ذلك إذا أقيمت عليه البينة 

  ؟  فما حكمهم يا شيخ )) ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قوله: (( السائل :

؟ أقول دون ذلك؛ طيب هل هم مقاتلون يا شيخ ؟ نعم؟ مقاتلون ؟ من الذي  احلكم دون هذا؛ نعم الشيخ :

يقتلون الذين  ((يقاتل ؟ الذين يقتلون ؟ ال ال ما يقاتلون؛ نعم؟ ال؛ ألم كفار يا شيخ؟ ال ما هم كفار؛ هم 

 ؟ هذه من صفات الكفار لكن قد يفعل هذا من ليس كافر؛ أي نعم أن اهللا )) يأمرون القسط من الناس

عزوجل أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يبشرهم بالعذاب هذا فيه إعالن من اهللا عزوجل أن النيب صلى اهللا عليه 

أول ما هو الكفر، كفر؛ ومن مجلة أعماهلم القتل؛  )) إن الذين يكفرون بآيات اهللا ((وسلم يعلن؟  أيش تقول؟ 

من أعمال هؤالء الكفار القتل لكن ال يلزم من هذا أن فالذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أخذوا 

(( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف يكونوا كفارا ألن قتل النفس ال يستلزم الكفر كما قال تعاىل: 

بالقسط يأمر  يقتل الذي هذا أخ يف اإلسالم يا شيخ؟ نعم؟ هذا أخ يف اإلسالم وهذا))  وأداء إليه بإحسان

عدو له ؟ نعم نعم على كل حال هو ال يكفر اللهم إال أن يكون فعله هذا كراهة للحق فهذا شيء  هذا ما هو

  ثاين.

  ؟ ر ؟ يعين الفعل الذي يفعلونه الذي يعلن باملعاصي ؟ كيف ؟ جيهر باملعاصي ؟ ويش معىن جيه السائل :

أليم فيحتمل أن هذا حكم هلم وحيتمل حنن ذكرنا يف أثناء التفسري أن اهللا أمر نبيه أن يبشرهم بعذاب  الشيخ :

  وذكرنا أن هذا ينظر فيه املصلحة. أن اهللا أمره بأن يقول ذلك



شيخ الغالب إن الذين يقتلون الذي يأمرون بالقسط من الناس أن هؤالء ال يقتلون ألشخاصهم فقط  السائل :

  وإمنا هلذا املنهج الذي هم يسريون عليه؛ نعم صحيح؛ فهم كفروا ؟

لكن ما نكفرهم إال إذا علمنا؛ ألم قد يقتلوم لسبب آخر؛ هل كل من يؤمر بالقسط من الناس نيته  :الشيخ  

صاحلة ؟ فيها اآلن أناس يأمرون بالقسط من الناس ليصلوا إىل احلكم وإذا وصلوا إىل احلكم صاروا أخبث من 

   . الذين قالوا فيهم؛ وهلذا مسائل هذه دقيقة ما هي هينة نعم

  

  

       ؟ي أن تبني للناس أو الزم أن شيخ سؤال بنسبة إلقامة احلجة هل يكفي إقامتها هل يكف السائل :

أرأيت لو جيء إليك برجل من العجم وقلت يا هذا الكافر اتق اهللا وأسلم؛ ويش هذا ؟ هل بلغت  الشيخ :

   احلجة؟ وأيضا حنن نسميها حجة وال حجة إال بعد معرفته.

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء  (( طان الرجيم.أعوذ باهللا من الشي

وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير؛ تولج الليل 

ر وترزق من تشاء بغي في النهار و تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

(( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:  . )) حساب

اخلطاب ال خيفى أنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه  ))...  وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

وسلم ومناسبة هذه اآلية ملا قبلها أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم تولوا 

يريدون أن تكون السيادة هلم ال لغريهم؛ فأمر النيب عليه الصالة والسالم أن يدعوا اهللا هذا الدعاء املتضمن هلذه 

الصفات العظيمة اليت مقتضاها قدرة اهللا سبحانه وتعاىل على أن ينقل الرسالة اليت يتبعها امللك من بين إسرائيل 

إىل العرب مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فهذا وجه ارتباط هاتني اآليتني مبا قبلهما أي أن هؤالء الذين تولوا 

م يريدون أن تبقى السيادة هلم وأن مينعوها غريهم فأمر وأعرضوا إذا دعوا إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم الشك أ

اهللا نبيه أن يبتهل إىل اهللا ذا الدعاء املتضمن قدرة اهللا على نقل النبوة اليت يتبعها امللك من بين إسرائيل إىل 

دى وبينا أا منا )) اللهم ((وقد سبق الكالم على هذه اجلملة  )) قل اللهم مالك الملك ((العرب فقال: 

حذفت منه ياء النداء وعوض عنها امليم؛ وهلذا ال جيمع بينهما وال جيمع بينهما إال يف حال الشذوذ كما قال بن 



مالك  ((أي يا اهللا؛ وقوله:  )) اللهم مالك الملك ((وقوله:  . يف قريظه؛ أي يف النظممالك: وشذ اللهم 

حيتمل أن يكون مبعىن اململوك أي مالك اململوكات كلها وحيتمل أن  )) الملك ((فاعل و مالك اسم )) الملك

يكون املراد ا تدبري أي مالك تدبري اخلالئق كلها؛ واألمران ثابتان هللا عزوجل؛ فهو مالك اململوكات كلها 

مالك  ((وقوله:  . بأعياا؛ وهو مالك التصرف فيها ال يشركه فيها أحد هو الذي يدبر األمر وميلك املأمور

قيل إنه بدل من اهللا ولكنه نصب ألنه مضاف والبدل يكون على نية إعادة العامل وأنك لو سلطت  )) الملك

لوجب النصب ألن املنادى إذا  )) مالك الملك ((لو سلطتها على  )) اللهم ((الياء اليت هي ياء العامل يف 

قال:  منها حرف النداء فإن املعىن ال خيتلفأضيف جيب فيه النصب؛ وسواء قلت إا بدل أو إا منادى حذف 

هذه مجلة استئنافية  )) تؤتي ((واألصح أن  )) تؤتي الملك من تشاء ((مث فسر فقال:  )) مالك الملك ((

أي  )) تؤتي ((وقال: ))  تؤتي الملك من تشاء ((لبيان كيف يكون ملك اهللا عزوجل هلذا اململوك فقال: 

تعطي ومل يقل متلك؛ ألن ما يكون للبعد من امللك إمنا هو من إعطاء اهللا تعاىل إياه وتسليطه عليه؛ وهلذا ال 

يتصرف املالك من املخلوقني مبا ملك إال على حسب أيش ؟ إال على حسب الشريعة اليت شرعها اهللا عزوجل؛ 

ل ال إىل اإلنسان؛ فاإلنسان ال ميلك أن يتصرف تصرفا الن اإلتيان من اهللا فالتصرف يف هذا املؤتى إىل اهللا عزوج

)) هي اجلملة الفعل تؤيت من أفعال اليت تنصب  تؤتي الملك من تشاء( (وقوله:  . مطلقا فيما ملكه اهللا

 تؤتي الملك من تشاء ((وقوله:  . مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب ومفعوهلا األول امللك، ومفعوهلا الثاين من

ن نعلم أن من سنة اهللا عزوجل أن كل شيء له سبب إما شرعي وإما كوين ألن ها مقتضى حكمة اهللا حن ))

سبحانه وتعاىل وإذا كان كذلك فإن إتيان اهللا امللك ملن يشاء مقيد بسبب فالبد أن يكون له سبب؛ فامللك قد 

ريعة صار تابعا للرسالة وإذا كان غري يكون مستقال عن الرسالة وقد يكون تابعا للرسالة؛ فإذا كان مبنيا على الش

 )) ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه اهللا الملك ((مبين على الشريعة كان مستقال قال اهللا تعاىل: 

ه كافر هذا الذي حياج ابراهيم يف وهذا امللك تابع للرسالة وال ال؟ مستقلة؛ ال هذا مستقل ما متبع للرسالة ألن

ل النيب عليه الصالة والسالم: (إن اهللا سوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا وأن ملك أميت سيبلغ ربه؛ وأما قو 

تؤتي  ((ما حوايل منها أو ما زواري منها ) فاملراد بامللك هنا ملك النبوة يعين امللك التابع للنبوة؛ فهنا يقول: 

على الكفر وامللك التابع للرسالة وهو املبين على يشمل امللك املستقل الذي قد يكون مبنيا ))  الملك من تشاء

ككثري من اآليات الكرمية املقيدة للحكم   )) من تشاء ((مث إن:  )) تؤتي الملك من تشاء ((قال:  . الشريعة

تنزع  ((قوله:  )) وتنزع الملك ممن تشاء (( . باملشيئة أو املعلقة للحكم باملشيئة تقيد كلها مبا تقتضي احلكمة

حيتمل الوجهني؛ الوجه األول: نزع بعد ثبوت؛ والوجه الثاين: نزع مبعىن املنع؛ فعلى األول يكون فيه  )) الملك



إشارة إىل أن اهللا تعاىل ميلك من يشاء من خلقه مث ينزع عنه امللك؛ وكم من ملك ملك مث زال ملكه إما بالغلبة 

متلك من شئت وال متلك من شئت؛ وكال املعنيني له أو مبوته أو بغري ذلك؛ وحيتمل أن تكون مبعىن املنع أي 

صحيح؛ فاهللا تعاىل قد ميلك اإلنسان امللك وقد ينزع امللك منه بعد ثبوته له وكالمها صحيح؛ إذا امللك بيد اهللا 

تؤتيه من تشاء فهذا ميلكه وهذا ال ميلكه وهذا ميلكه مث ينزع امللك منه وهذا ميلكه ويستمر امللك له حىت يتوفاه 

ولكن يكون هذا باحلكمة أيضا؛ فقد يكون هذا امللك الذي ينزع منه امللك  )) وتنزع الملك ممن تشاء ((. اهللا

غري صاحل للملك لكونه من أصحاب الفساد يف األرض فيسلط عليه من ينزع امللك منه؛ وقد يكون هذا امللك 

ينزع امللك منه؛ وهذا كثري يف التاريخ  ضعيفا هو ال يريد الفساد لكنه ضعيف ال يقيم اإلصالح فيسلط عليه من

واإلعزاز هنا  )) وتعز من تشاء وتذل من تشاء (( لو تدبرمتوه؛ واهللا سبحانه وتعاىل ال يفعل شيئا إال حلكمة.

؛ وكذلك تذل من تشاء؛ وهل هذا مالزم للملك أي تعز من يعين التقوية؛ أي جتعله عزيزا قويا غالبا على غريه

؛  قد يعز اهللا اإلنسان بدينه وعلمه وإميانه وإن مل تذل من تشاء أو هو عام؟ عام، هو عام تشاء من امللوك أو

يكن ملكا؛ وقد يعزه مبلكه؛ وكذلك يف الذل قد يذله باملعصية وبالغلبة؛ باملعصية هذا يف مقابل عز باإلميان 

لك وال يستلزمهما امللك؛ فمن الذي يعزه وبالغلبة يف مقابل عز بامللك؛ املهم أن اإلعزاز واإلذالل ال يستلزمان امل

فالعزة هللا لكن ال دخل. .؛ لكن الذي يعزهم  )) وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ((اهللا؟ يعز اهللا من ذكره بقوله: 

فمن أسباب  )) كتب اهللا ألغلبن إنا ورسلي إن اهللا قوي عزيز ((اهللا هم الرسل وأتباعه كما قال اهللا تعاىل: 

ان سواء كان اإلنسان ملكا أم غري ملك؛ ومن أسباب العزة االستعداد واحلذر واحلزم والقوة والنشاط كل العزة اإلمي

هذه من أسباب العزة لكن هذه األسباب املادية احلسية واإلميان سبب معنوي؛ على أن اإلميان قد يكون من مثرته 

وتعز من  ((قال:  حلكمة فتحصل له بذلك العزة .ونتيجته أن يكون اإلنسان قويا حازما ينظر إىل األمور مبنظار ا

يذل اهللا من يشاء ممن آتاه اهللا امللك وممن مل يؤته حىت امللك رمبا يكون ملكا ولكنه  )) تشاء وتذل من تشاء

ذليل ضعيف خائف كل شيء خياف منه وال يكون عنده حزم وقوة ونشاط ؛ وقد يذل اهللا سبحانه وتعاىل 

يتعرض ملا ال  اإلنسان يف ملكه وقد يذل اهللا من مل يكن ملكا؛ ومن أسباب الذل أن يعجب اإلنسان بنفسه وأن

ميكنه دفعه؛ فهذان شيئان: إعجابه بالنفس قد خيذله ويذله؛ كذلك تعرضه ملا ال ميكنه دفعه قد يكون سببا لذله 

أيضا وخذالنه؛ وكال األمرين يقع فيهما كثري من الناس؛ فكثري من الناس يتكلم أو يفعل غري ملتفت إىل 

تعرض لألمور اليت ال ميكنها دفعها تكون أمورا كبرية فوق مستواه ؛ وكثري من الناس يذلباهللا عزوجل فيخ االستعانة

ل ويذل؛ وهلذا جاء يف األثر: (ال ينبغي ألحدكم أن يذل نفسه فقالوا كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم مبا ال ذمث خي

 ميكن أن يدفعه أو كلمة هذا معناها؛ فاإلنسان ينبغي له أن ال يعارض نفسه للذل بسبب   



ال يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو مبعنوي أو بغري ذلك؛ فاألول: أن يكون معجبا بنفسه يقول  فاإلنسان

القول أو يفعل الفعل غري ملتفت ملاذا؟ لالستعانة باهللا؛ والثاين: يتعرض نفسه ألمور ال ميكنه دفعها أمور أكرب من 

، يتكلم يف النحو وهو ال يعرف ويذلمستواه؛ ولنفرض واحد يريد يتكلم بالفقه وهو ال يعرف الفقه فيخذل 

قوله  النحو، يتكلم يف األصول وهو ال يعرف األصول فيظهر ذله أمام الناس؛ وهلذا ينبغي لإلنسان أن يتحرى يف

اخلري بيد اهللا عزوجل؛ واخلري كل ما فيه مصلحة ))  وتذل من تشاء بيدك الخير ((حىت ال يقع يف شبكة الذل. 

واء كان ذلك يف أمور الدنيا أو يف أمور اآلخرة؛ فالرزق والصحة والعلم هذه أيش؟ هذه ومنفعة للعبد فهو خري س

اخلري والعمل الصاحل أيضا خري؛ فكل ما ينتفع اإلنسان يف دينه ودنياه فهو خري؛ وهذا كله بيد اهللا كما قال 

مع أن اخلري من اهللا والشر من وهنا ذكر أن اخلري بيده ومل يذكر الشر ))  وما بكم من نعمة فمن اهللا ((تعاىل: 

 )) وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ((اهللا؛ فقال بعض املفسرين: إن هذا من باب حذف املقابل املعلوم كقوله: 

وزعموا أن تقدير اآلية: بيده اخلري والشر؛ ولكن هذا وهم باطل هذا وهم باطل وليس املقام مقام حذف وقصر 

والثناء ينبغي فيه البسط ينبغي فيه البسط والتوسع يف الكالم فاحلذف غري مناسب أو اختصار؛ املقام مقام الثناء 

لفظا وهو باطل معىن؛ ألن اهللا ال يضاف إليه شر وال جيوز أن نقول بيده شر؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه 

ول احلق وهو يهدي السبيل فال ينسب إىل اهللا الشر قوال وال فعال فاهللا يق ) والشر ليس إليك (وسلم أنه قال: 

ويفعل اخلري وال يفعل الشر؛ وإذا وجد شر يف املفعوالت فهو شر من وجه خري من وجه آخر؛ لكن إجياز اهللا 

هلذه األشياء الشريرة ليس شرا بل هو خري، خري حمض؛ ففعل اهللا ليس فيه شر إطالقا؛ والشر إمنا هو يف أيش؟ يف 

 )) بيدك الخير ((؛ وهلذا ينسب إىل اهللا ألنه قال: ري فهو يف املفعوالت واألفعالاملفعوالت ال يف األفعال؛ أما اخل

لكن الشر ليس إىل اهللا؛ ولنضرب هلذا مثال بالسباع واهلوام فالسباع فيها شر واهلوام الالصعة والالدغة فيها شر 

احلكمة توجبه؛ ألنه ال ميكن أن بالشك ؛ الشياطني كلها شر؛ لكن إجياد اهللا هلذه األشياء خري، خري وال بد منه 

تعرف متام خلق اهللا إال خبلق أشياء املضادة؛ مث يف خلق هذه األشياء من إصالح العبد ورجوعه إىل ربه واستعاذته 

به من هذه األمور الشريرة خري كثري؛ مث إن اخلري ال يعرف إال بضده ال ميكن يعرف اخلري إال عرف ضده حىت 

اخلليقة البد هلا من امتحان، البد هلا من امتحان؛ فلو كانت يف خري دائما لزال هذا يعرف قدر اخلري؛ مث إن 

االمتحان ألا دائما يف خري؛ فإذا وجد شر فحينئذ يعرف أو حينئذ يتبني االمتحان؛ لو كان اإلنسان دائما يف 

 عرف قدر النعمة وال شكر الصحة ودائما يف غىن ودائما يف العقل ودائما يف السعة ما حصل يف هذا امتحان وال

عليها؛ لكن إذا أصيب مبرض عرف قدر الصحة؛ بفقر عرف قدر الغناء؛ خبوف عرف قدر األمن وهكذا؛ فوجود 

هذه األشياء فيه فوائد عظيمة  فيكون إجيادها خريا وليس بشر؛ لكن هي نفسها فيها شر؛ كذلك وجود األشياء 



أشبهها هي شر يف نفسها لكن فيها خري عظيم فيكون إجيادها خريا  املدمرة كالزالزل والعواسف والفيضانات وما

وال شر ينسب إىل  )) بيدك الخير ((وليس بشر؛ إذا فيجب أن نبقي اآلية على ظاهرها بدون تقدير وهو قوله: 

إنك على كل شيء قدير ومن  )) إنك على كل شيء قدير (( . اهللا؛ أما املفعوالت فالشك فيها خريا وشرا

قدرتك تغيري هذه األشياء العظيمة: إيتاء امللك، نزعه، اإلعزاز، واإلذالل كل هذه أمور عظيمة ال يقوم ا إال 

اآلية عامة فهو قدير على كل شيء على ما شاءه  )) إنك على كل شيء قدير ((قادر سبحانه وتعاىل؛ وقوله: 

على ما مل يشأه؛ فما ال يشاءه قدير على إجياده وما شاءه قدير على إجياده وما مل يشأه، قدير على ما شاءه و 

مقيدا بوقت على إعدامهم إن كان موجودا؛ املهم أن اهللا قدير على كل شيء، على إجياد املعدوم وعلى إذا كان 

، الذين يقولون: إنه إعدام املوجود سواء أراده أم مل يرده؛ وذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة باملشيئة خطأ

على ما يشاء قدير هذا خطأ؛ ألن اهللا قادر على ما يشاء وما ال يشاء؛ ولكن ما شاءه ال ميكن أن يعجز عنه؛ 

وهو على جمعهم  ((وذا التقدير األخري ـ أن ما شاءه ال ميكن أن يعجز عنه ـ يتبني اجلواب عن قوله تعاىل: 

هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على اجلمع يعين إذا أراد  وذلك أن املشيئة )) إذا يشاء على قدير

في النهار  تولج الليل ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.   مجعهم وشاء مجعهم فهو قدير عليه ال يعجز عنه.

وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب؛ ال 

ذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اهللا في شيء إال أن تتقوا منهم يتخ

تقاة ويحذركم اهللا نفسه وإلى اهللا المصير؛ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما في 

قل  ((طان الرجيم. قال اهللا تعاىل: أعوذ باهللا من الشي )) السموات وما في األرض واهللا على كل شيء قدير

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك 

يف هذه اآلية من الفوائد أوال: تعليم اهللا عزوجل نبيه حممدا صلى اهللا عليه  )) الخير إنك على كل شيء قدير

واخلطاب املوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم  )) قل اللهم مالك الملك ((وسلم أن يفوض األمر إليه يف قوله: 

موجه ألمته إما عن طريق التأسي، وإما ألنه إمام واخلطاب لإلمام خطاب له ومل تبعه إال إذا دل الدليل على أنه 

قل  ((انه؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان متام ملك اهللا سبحانه وتعاىل وسلط . خاص به فيكون خاصا به

ومن فوائد  . وسبق لنا أن املراد بامللك إما اململوك أو جنس امللك ؛كل ملك فاهللا مالكه))  اللهم مالك الملك

ومن فوائدها أيضا : أن  . )) تؤتي الملك ((اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يؤيت امللك من يشاء؛ لقوله: 

وامللك الذي بإعطاء الشك أنه  )) تؤتي الملك ((يا بل هو بإعطاء؛ لقوله: ملك املخلوقني ليس ملكا استقالل

ومن فوائد اآلية  . ) اليد العليا خير من اليد السفلى (ناقص عم ملك املؤيت؛ وقد جاء يف احلديث الصحيح: 



وكل أمر قرن اهللا باملشيئة فإنه مبين على احلكمة مىت اقتضته  )) من تشاء ((الكرمية: إثبات املشيئة هللا يف قوله: 

ومن فوائد  . )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((شاءه اهللا؛ ودليل ذلك قوله تعاىل: 

 ((ء؛ لقوله: اآلية الكرمية: متام ملك اهللا وسلطانه أيضا يف كونه حيرم امللك من يشاء وينزعه  بعد ثبوته ممن يشا

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أيضا متام ملك اهللا وسلطانه بكون العزة من عنده  .))  وتنزع الملك ممن تشاء

وهللا  : ((ولكن سبق لنا يف التفسري أن للعزة أيش؟ ال أن للعزة أسبابا منها اإلميان؛ لقوله )) تعز من تشاء ((

دها أيضا: أن اهللا سبحانه وتعاىل تام امللك والسلطان لكونه يذل من ومن فوائ . )) العزة ولرسوله وللمؤمنين

يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية فإن يد اهللا فوقه مهما بلغ اإلنسان من العز فاهللا قادر على إذالله ولذلك 

األار فأهلكه اهللا  أمثلة كثرية منها قصة فرعون فإن فرعون طغى وبغى وقال أنا ربكم األعلى وافتخر مبا عنده من

مبثل ما افتخر به باملاء غرق؛ عاد استكربوا يف األرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم اهللا تعاىل بالريح وهي 

ويتفرع على هذه الفائدة:  . وجل يذل من يشاء من ألطف األشياء؛ لكنها من أشد األشياء مع لطافته؛ فاهللا عز

ذالل بيد اهللا فإننا ال نطلب العزة إال به عزوجل؛ وهلذا نقول: من ابتغى العزة من أننا مىت علمنا أن اإلعزاز واإل

غري اهللا فهو ذليل؛ فالعزة ال تطلب إال من اهللا.  وكذلك أيضا يتفرع على هذا: أنه ينبغي لإلنسان أن يستعيذ 

ومن   اء أذله ومن شاء أعزه.باهللا دائما من الذل احلسي واملعنوي؛ ألن اهللا تعاىل هو الذي بيده اإلذالل من ش

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان اخلري بيده فال يطلب  . بيده اخلري فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل

ومن فوائدها: أن الشر   اخلري إال منه؛ ألنه ال أحد بيده اخلري إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ فهو الذي يطلب منه اخلري.

ألن أفعاله كلها  إىل اهللا وإن كان عزوجل هو الذي خلق كل شيء لكن الشر ال يضاف إىل اهللا؛ ملاذا؟ال يضاف 

خري؛ والشر يف املفعوالت؛ مث هذا الشر يف املفعوالت قد يكون خريا حىت يف املفعوالت نفسها قد يكون خريا؛ 

ت أسبابا لنمو االقتصادي من جهة فكم من مرض صار سببا لصحة اجلسم؛ وكم من آفاة يف الزروع وغريها صار 

ومن فوائد اآلية   أخرى مثال؛ فاملهم أن الشر ال يضاف إىل اهللا عزوجل ألن فعله كله خري سبحانه وتعاىل.

هذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من )) و إنك على كل شيء قدير ((الكرمية: عموم قدرة اهللا؛ لقوله: 

أفعال اخللق؛ فيكون يف ذلك رد على القدرية الذي يقولون إن اهللا ال خيلق أعمال العباد وال يريدها، وأن اإلنسان 

إنك  ((مستقل بعمله وإرادته؛ فنقول هل هذا بقدرة اهللا أو ال؟ إن قالوا بغري قدرة اهللا فد كذبوا عموم قوله تعاىل: 

وإن قالوا بقدرة اهللا قلنا يلزم أن يكون مرادا وخملوقا هللا؛ ألنه  مادام األمر بقدرته فالبد ))  كل شيء قديرعلى  

ومن فوائدها: الرد على كلمة وقعت من بعض املفسرين ومنهم اجلالل السيوطي   أن يكون خملوقا له ومرادا له .

حيث قال: خص العقل ))  و على كل شيء قديرهللا ملك السموات واألرض وما فيهن وه ((يف قوله تعاىل: 



ذاته فليس عليها بقادر؛ فإن هذه الكلمة كلمة باطلة؛ هو أراد معىن واهللا أعلم لكن تعبري ذا خطأ؛ نقول إن اهللا 

تعاىل قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده كل شيء يفعله اهللا فهو بقدرته سبحانه وتعاىل كل شيء 

اد فهو أيضا بقدرته ؛ وهذا االستثناء أو هذا التخصيص غري صحيح بل العقل يشهد هللا بكمال أو يفعل يف العب

؛ ألنك إذا تأملت ومن فوائد اآلية الكرمية: االستغناء بالثناء عن الدعاء  بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير.

هللا؛ وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر اآلية هذه مل جتد فيها دعاء أي طلبا لكن الثناء مما يتوسل به إىل ا

حال الداعي وتارة يكون بالثناء وتارة يكون ما وتارة يكون بالطلب وحده وكل ذلك جاءت به السنة؛ هنا 

الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه اجلمل؛ فإذا قلت: أنت الذي تعز وأنت الذي تذل فمعىن هذا أو فمقتضى هذا 

  ك وال يذلك؛ وهلذا قال الشاعر: أنك تسأل اهللا أن يعز 

   إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء                        

   أي ثناءه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله .

أي تدخل الليل يف النهار وتدخل النهار يف الليل؛ مبعىن أن الليل  تولج الليل في النهار )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بالعكس يدخل النهار على الليل  )) تولج النهار في الليل ((يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار؛ 

لليل يف ؛ وهذا الفعل من األفعال اليت ال يقدر عليها إال اهللا وحده هو الذي يوجل افيطول النهار ويقصر الليل

مث  النهار ويوجل النهار يف الليل؛ ومع فإن هذا اإليالج إيالج حبكمة بتدرج، بتدرج يأيت قليال قليال حىت ينتهي

يعود؛ ما ظنكم لو أن الليل قفز من أطول الليل إىل أقصره ؟ ال ختل نظام العامل وفسد العامل وفسدت مواقيته 

أوقام وينبين أيضا على هذا اإلدراج ينبين على ذلك تغري الفصول؛  ولكن اهللا عزوجل جيعله بالتدريج ليعلم الناس

فإنه إذا طال النهار طال زمن الوجود الشمس على سطح األرض احرت اجلو؛ وأيضا يكون شعاء الشمس عمودينا 

زمن فيكون أشد تأثريا يف احلرارة مما إذا كان غري عمودي؛ والعكس بالعكس للشتاء؛ فيرتتب على هذا اإليالج 

الفصول ومن رمحة اهللا عزوجل أن هذا الزمن الفصلي ال يأيت أيضا دفعة واحدة؛ ما ظنك لو انتقل الناس من أحر 

يوم يف السنة إىل أبرد اليوم؟ ضر عظيم؛ أو بالعكس ؟ لكن رب الرحيم احلكيم يأيت هذا الشيء بتدرج؛ فمن 

 أحد يستطيع لو اجتمعت األمة كلها كل اخلالئق الذي يستطيع أن يزيد يف الليل ساعة أو يف النهار ساعة؟ ال

وتخرج الحي من  ((وقوله:  . على أن يزيدوا ساعة يف الليل أو ساعة يف النهار ما استطاعوا إىل ذلك سبيال

تخرج  ((يعين بالتشديد والتخفيف؛  )) الميت ((و )) الميت ((امليت يف املوضعني فيها قراءتان:  ) )الميت

حياة حسية أو معنوية أومها؟ الثالث هو املراد؛ وذلك ألن اللفظ  )) الحي ((هل املراد من  )) الحي من الميت



حياة حسية  )) الحي ((صاحل للمعنيني وإذا صلح اللفظ للمعنيني بدون تنايف بينهما فالواجب محله عليهما؛ 

ر حيا من مجاد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: أمثلتها كثرية؛ فاإلنسان خملوق من نطفة وهي ميتة، ميتة باملعىن اللغوي فصا

كنتم أعصاب أمهاتكم أمواتا ليس   باهللا وكنتم أمواتا ثم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم )) كيف تكفرون ((

أي جيعل امليت حيا؛ كما  )) يخرج الحي من الميت ((فيكم أرواح مث نفخ يف اإلنسان الروح فصار حيا؛ إذا 

أو خيرج حيا ناميا متحركا من شيء ال ينموا فهو ميت كإخراج الفرخ من  )) خلقا آخرثم أنشأناه  ((قال تعاىل: 

البيضة؛ فإن البيضة ميتة خيرج منها فرخ حي؛ طيب هذا املوت احلسي واحلياة احلسية؛ واملعنوي: ((خيرج احلي من 

 من الميت ((العامل  )) حييخرج ال ((امليت)) أي املؤمن من الكافر؛ ألن املؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت 

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في  ((اجلاهل كما قال تعاىل:  ))

وتخرج  ((قال:  . األول هو العامل والثاين جاهل؛ هذا حياة احلسية واملعنوية )) الظلمات ليس بخارج منها

من احلي بالنسبة للحياة احلسية مثل البيضة من أين؟ من الدجاجة ميت من حي؛  امليت))  الميت من الحي

خرج مع أن هذا وغري ؟ امليت من احلي ؟ ورمبا يتناول امليت إذا سقط من احلي يعين مرأة إذا أجهرت جنينا ميتا 

ر، احلب ال ينموا اجلنني ال يتحرك لكن خيرج بقدرة اهللا يسوقه اهللا عزوجل حىت خيرج.؛ نعم؟ احلب من الشج

والشجر ينموا وهذه حياة خاصة حياة نباتية. املعنوي : خيرج املؤمن من الكافر، خيرج الكافر من املؤمن، وخيرج 

من تشاء بغير  ((؛  تعطي )) ترزق )) (( وترزق من تشاء بغير حساب ((قال:  . اجلاهل من العامل كذا؟ نعم

تكون مع املعاوضة؛ فإن من ال يريد العوض ال حياسبه لكن من يريد أي بغري عوض؛ ألن احملاسبة إمنا  )) حساب

العوض هو الذي حياسب حىت يعلم هل ما أخذه مقابل ملا أعطاه أم ال؛ وأما من ال حيتاج إىل عوض أو من ال 

يأخذ عوضا فال حياسب؛ إذا ترزق من تشاء بغري عوض؛ لكن نفى احلساب الذي مقتضاه الذي ال يكون إال 

وضة أو من الزمه املعاوضة فاهللا سبحانه وتعاىل يعطي بال عوض؛ وما أكثر النعم اليت أنعم اهللا به علينا باملعا

ولكن ال حياسبنا يعطينا منه سبحانه وتعاىل تفضال وكرما؛ وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاين؛ فشكر 

  قال الشاعر: اإلنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا هو من نعمته؛ وهلذا 

  إذا كان شكري نعمة اهللا نعمة    على له  في مثلها  يجب الشكر                                

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله     وإن طالت األيام واتصل العمر 

البيتان معناها واضح يعين أن اهللا إذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمة حتتاج إىل شكر فإذا شكرا حيتاج الشكر 

إىل شكر آخر وإذا شكرت الثالث حيتاج إىل رابع وهكذا ؛ وهلذا قال: فيكف بلوغ الشكر إال بفضله وإن طالت 



أي تعطي من تشاء بغري حساب؛  )) ر حسابترزق من تشاء بغي ((األيام واتصلت العمر أي نعم؛ إذا يقول: 

واعلم أن رزق اهللا عزوجل نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح؛ أما األول فيشمل املؤمن 

والكافر والرب والفاجر واملطيع والفاسد وحىت البهائم؛ ما هو؟ الرزق الذي به قوام البدن هذا شامل لكل أحد حىت 

وهل يدخل فيه احلرام ؟ نعم يدخل فيه احلرام حىت الذي ال يأكل وال يشرب إال حراما فهو برزق الكافر مرزوق؛ 

من اهللا رزق؛ لكنه رزق يقوم به البدن؛ والثاين ما يقوم به القلب والروح وهذا خاص بأهل اإلميان والعلم؛ هؤالء 

زلة املاء للشجرة، العلم للقلب مبنزلة املاء رزقهم اهللا عزوجل ما تقوم به قلوم وأرواحهم؛ العلم ألن العلم مبن

للشجرة ال ميكن أن تنموا بدونه؛ اإلميان كذلك، ال ميكن أن يقوم القلب ويصلح قلب إال باإلميان، وكلما ازداد 

القلب إميانا باهللا ازداد صالحا؛ إذا الرزق نوعان ؟ عام وخاص؛ فالعام ما به قوام البدن، واخلاص ما به قوام 

الروح؛ إذا كل من رزقه اهللا ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن، وليس كل من رزق ما به القلب و 

من  ((كلمة:   )) وترزق من تشاء بغير حساب ((قال:  . يكون قد رزق ما به قوام القلب والروحقوام البدن 

نقول فيه ما سبق أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه؛ وأسباب الرزق كثرية: إما حركة من اإلنسان أو ))  تشاء

إمداد من اهللا؛ واحلركة أيضا ال تنفع إال بإمداد من اهللا؛ لكن أحيانا يرزق اإلنسان بدون كسب بدون عمل مثل 

ن العمل، وأحيانا يكون البد من أن ميوت له قريب فريث منه، أو خيرج إىل الرب وحيطتب وإن كان هذا نوع م

ممارسة عمل وجتارة وكل هذا من أسباب الرزق؛ بل من أسباب الرزق تقوى اهللا وليس معىن التقوى أن تعكف يف 

املسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك؛ الساعي على األرملة واملساكني الذي يذهب ويطلب هلم الرزق ويقوم 

إذا )  ( الساعي على األرملة والمجاهدين كالمجاهد في سبيل اهللاالم: عليه يقول الرسول عليه الصالة والس

هذا دين أو غري دين؟ السعي على األرملة واملساكني يذهب يف أرض اهللا يطلب هلؤالء األرامل واملساكني وكل 

من ال يكتسب فهو مسكني حىت ولو كان من أوالدك حىت ولو أنت غين وهذا الولد ال يكتسب فهو مسكني؛ 

أنت إذا سعيت عليه كااهد يف سبيل اهللا قال وأحسبه قال كالصائم ال يفطر وكالقائم  ال يفرت؛ فليس تقوى ف

اهللا بأن يلزم اإلنسان املساجد، تقوى اهللا أن يقوم  بطاعة اهللا من أي جنس كانت حىت طلب الرزق ملن جتب 

ائد اآلية: متام قدرة اهللا عزوجل وسلطانه يف كونه من فو  نأخذ الفوائد:  عليك معونته يعترب من تقوى اهللا عزوجل.

ومن فوائدها: إثبات حكمة اهللا؛ ألن هذا اإليالج له حكمة عظيمة  . يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل

ال تقوم مصاحل اخللق إال ا؛ ألنه يرتتب على هذا اإليالج كما قلنا اختالف فصول السنة اليت يرتتب على 

ومن فوائد هذا أيضا:  . فها منو األجساد والنبات؛ من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيااختال

أن اإلنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إىل ربه؛ إن جاء الربد صار يتطلب ما يطفئه، وإن جاء احلر صار يتطلب ما 



ومن فوائدها أيضا ويتفرع على ذلك: أن  حلر والربد.يربده فهو حمتاج إىل ربه يف احلالني؛ ففي هذا وهذه من فوائد ا

هناك أشياء مؤذية وهي ما يعرب عنه الطب اجلراثيم ال يقتلها إال شدة الربد؛ وأخرى ال يقتلها إال شدة احلر وهذا 

ومن  شيء مشاهد؛ هذا أيضا من حكمة اهللا عزوجل املرتتبة على إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل.

فوائد ذلك أي إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل : أن هذا اإليالج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا 

أوال إذ أنه ال أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل يف النهار أو من العكس؛ ولكن اهللا عزوجل هو الذي يقدر 

انه بإخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احلي؛ ووجه ومن فوائد هذه اآلية: متام قدرة اهللا بسلط . على هذا

 . ذلك ظاهر؛ فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعاىل

؛ ويرتتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضال عن  ((ترزق من تشاء))ومن فوائد اآلية: أن الرزق بيد اهللا؛ لقوله: 

أن ال يطلب الرزق من أيدي الناس وإمنا يطلبه من اهللا عزوجل؛ وهلذا جاءت النصوص بفضيلة العفة أن  املؤمن

رسول اهللا  يستعف اإلنسان عما يف أيدي الناس، وال يسأل؛ وكان من مجلة ما بايع الصحابة رضي اهللا عنهم عليه

من على بعريه وينزل إىل األرض ليأخذه  صلى اهللا عليه وسلم أن ال يسألوا الناس شيئا فكان سوط أحدهم يسقط

وال يقول ناولين إياه؛ ألم بايعوا على أن ال يسألوا الناس شيئا؛ وهذا الشك جيعل اإلنسان يلجأ إىل من؟ إىل 

اهللا سبحانه وتعاىل يلجأ إىل اهللا؛ ولكن ال بأس أن يسأل اإلنسان ما يباح له سؤاله إمنا متام العفة أن ال يسأل 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن عطاء اهللا بال عوض؛  . ا بل جيعل األمر موكوال إىل اهللا سبحانه وتعاىلالناس شيئ

فاهللا تعاىل ال يبيع عليك مثر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن ((بغير حساب)) لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات املشيئة هللا  ال بل هو يرزق ويعطي بغري حساب؛ كل ما بنعم النعمة فمن اهللا .

وقد مر علينا يف التوحيد أن هللا مشيئة وإرادة وأن املشيئة ليس فيها انقسام وأن ((من تشاء)) عزوجل؛ يف قوله: 

 ((وجل:  مث قال اهللا عز  اإلرادة تنقسم إىل كونية وشرعية؛ أما املشيئة فهي كونية يشاء سبحانه وتعاىل كل شيء.

ال ناهية؛ ودليل كوا ناهية: أن الفعل  )) ال يخذ )) (( تخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنينال ي

بعدها جمزوم؛ أليس كذلك؟ بلى؛ ولكن ملاذا كسر الفعل ؟ كسر اللتقاء الساكنني ألجل أن ينتقل اللسان من 

قاء الساكنني الكسر، أنسب ما يكون هذا املكسور إىل الساكن بسهولة؛ وهلذا صار أنسب ما يكون يف الت

يقول اهللا  . ألن الكسر فيه اخنفاض من أجل أن يرتقع اللسان من املكسور إىل الساكن )) ال يتخذ ((الكسر 

أي ال جيعلوهم أولياء فيتخذوهم؛ وكلمة اختذ تدل على  )) ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء : ((وجل عز

لتجاء إليه مثل قولك: اختذت هذا صاحبا أي جعلته واصطنعت واخرتت؛ فاملعىن: اصطناع الشيء والركون إليه وا

كيف صار الكافرين مع أا   )) المؤمنون الكافرين ((وقوله:  . ال خيتار املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني



 الكافرين ((فا عظيما؛ ما هي نعت؟ ال تصح أن تكون نعتا ؟ ال ما تصح خيتلف املعىن اختال ؟ بعد اسم مرفوع

))  أولياء )) (( المؤمنون الكافرين أولياء ((وقوله:  . مفعول ثاين نعم )) أولياء (( مفعول اختذ األول؛ و ))

من أسفل؟ أوكالمها؟ كالمها، يشمل هذا وهذا، أي ال ينصروهم وال  هل يتخذوم أولياء من أعلى؟ أو أولياء

ينتصروا م؛ فال يتولون الكفار وال جيعلون الوالية للكفار عليهم؛ النهي من األمرين؛ اللهم إال كما سيأيت إن 

ن يتخذوا من الكافر شاء اهللا تعاىل فيما استثين؛ لكن إذا كان األمر فيه سعة واملؤمنون يف قوة فإم ال جيوز هلم أ

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا  ((من ينصرهم؛ ألن الكفار مهما كانوا 

فليس لنا حق أن نستعني بالكفار إال إذا  )) ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدروهم أكبر

ح وما أشبه ذلك بل هو بالعهد معهم أيضا؛ فإن النيب صلى اهللا دعت احلاجة فلنا أن ننتصر م بأخذ السال

عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا فقال له أغصبا يا حممد ؟ قال بل عارية مؤداة فدل هذا على جواز 

عليه؛  االستعانة باملشرك بالسالح؛ وحنن مثال إذا أخذنا السالح ما لنا وله؟ حنن الذين نستعمل السالح ونتدرب 

كذلك حالف النيب صلى اهللا عليه وسلم خزاعة كما يف صلح احلديبية حالفهم؛ لكن كان الناس يف ذلك الوقت 

ليسوا على قوة فيجوز أيضا أن حيالف املسلمون الكفار إذا دعت احلاجة إىل ذلك؛ ألنه قد يكون هذا من 

انتصروا م آخرون فإذا حال كفار أقوياء مصلحة املسلمني فإن املسلمني إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار 

بني أيديهم فإذا كان يف  فصار يف ذلك مصلحة؛ وأصل النهي عن والية الكفار هو من أجل أن ال يذل اإلسالم

  مثل هذه األمور مصلحة للمسلمني وقوة صار ذلك جائزا؛ هذا بالنسبة لالنتصار م 



فهذا ال جيوز  أما بالنسبة لالنتصار هلم ؛ يشمل الوجهني )) أولياء ((:  بالنسبة لالنتصار م وحنن ذكرنا أن قوله

؛ ولكن هل جيوز أن ننصر كافرا على كافر إذا  أبدا؛ ال جيوز أن ننصر كافرا على مؤمن بأي حال من األحوال

؟ نقول: إن املؤمنني فرحوا حني غلبت الروم على الفرس وهم كفار على كفار كما قال  اقتضت املصلحة ذلك

فإذا كان هناك عدو مشرتك لنا وهلذه الطائفة  )) اهللا ينصر من يشاء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر ((تعاىل: 

يكون عونه للحاجة  من الكفار وحنن نعلم أننا إن مل ننصر الكفار على هذا الكافر غلبه استعصى لنا فحينئذ

؛ أما لو رأينا كافرا  ؛ وهذا كله يعود على املصلحة جائزا ألننا نعينه ال لذاته ألنه كافر ولكن ملصلحة املسلمني

الكافرين أولياء  ((ال يتخذ المؤمنين؛ وهلذا قال:  يطلب العون على مسلم فهذا ال جيوز بأي حال من األحوال

؛ وهلذا جاءت اآلية:  املؤمنني يعادون املؤمنني ويوالون الكفار فهذا ال ميكنيعين من سوى  )) من دون المؤمنين

ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من  ((؛ ألن اهللا فرق بني قوله:  : ال تتخذ ومل يقل )) ال يتخذ المؤمنون ((

ون املؤمنني فوجه اخلاطب إىل وبني قوله، وبني ما : إذا اختذ املؤمنون الكافرين أولياء ال من د )) دون المؤمنين

يا أيها  (( )) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ((املؤمنني مباشرة؛ يف الثانية دون األوىل 

ال يتخذ المؤمنون  ((فخاطبهم خطابا مباشرا لكن هنا قال:  )) الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء

نعم؟ ففرق بينهما؛ هكذا قال بعض العلماء وقال: إن اهللا مل خياطب  )) دون المؤمنينالكافرين أولياء من 

املؤمنني خطابا مباشرا ألن هذا أمر مشني، واألمر املشني تكون املخاطبة املباشرة فيه صدمة عظيمة؛ وهلذا قال 

أو ما يتكلم به اإلنسان  ومل يقل: عبست؛ وهذا القول )) األعمى هجاء عبس وتولى أن ((اهللا تعاىل للرسول: 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من  ((يظنه جيدا لكن املشكل يشكل على هذا قوله تعاىل: 

 ((فهنا واجههم باخلطاب مباشرة مع أنه قال:  )) أتريدون أن تجعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا دون المؤمنين

وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض املعاصرين فيه نظر؛ ونقول: إن اهللا عرب بصيغة  )) دون المؤمنين من

ال  ((؛  عن اخلطاب لبالغة يعلمها اهللا عزوجل قد نعلمها وقد ال نعلمها )) ال يتخذ المؤمنون ((الغائب هنا: 

  ما جاوبت األسئلة ؟ )) يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين

  ؛  شيخ أحسن اهللا إليكم سؤالكم يف الناس يعين ئل :السا

   . ، احذف امليم جزاك اهللا خري ، احذف امليم هنا يا خالد سؤالك الشيخ :

  ؟ تب النافعة من بعض اإلخوانأحسن اهللا إليكم سؤال الك السائل :



  ؟  أما إذا كان سؤال الكتب لالستعارة ، االستعارة كذا الشيخ :

  ،  نعم السائل :

  ؛ االستعارة وإال متلك ؟ ال، االستعارة جائز ما فيها إشكال الشيخ :

  لكن أخذها صورها مثال أو قرأها وردها ؟ السائل : 

هو  ؛ لكن سؤاهلا متلكا هذاالظاهر إن التصوير من جنس االستعارة وأخذها وأقرها وردها هذه استعارة الشيخ :

؛ الرسول صلى اهللا عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية  يستعريوناملذموم أما االستعارة فما زال املسلمون 

  ذروعا.

    ؟ لكن لو كان مثال عنده نسخ متعددة وأنا ما عندي ويف السوق نفس الشيء موجود ألشرتي السائل :

  ؛  ؛ نعم؟ اشرتي منه ؛ وإن كان اشرتي  الشيخ :

  ؛ يعين إعارة ؟ أيه اإلعارة ما فيها شك ؛  قال أعارين إياها الشيخ :

  ؟  ... اب ضخم حيتاج خيل عندي أستفيديعين ما نبخه اليوم أو يومني بل كت السائل :

  ؛  ما أشف الشيخ :

   ؟)  ستعن باهللا واحرص على ما ينفعكا ( لكن النيب ما قال يا شيخ: السائل :

  أيش ؟   الشيخ :

  أن ال تسأل الناس شيئا ؛ لكن ما ينفعين ما يف هذا الكتاب.؛ نعم ومما ينفعك  أقول الشيخ :

  شيخ اآلن يف ناس من املسلمني يأخذون جنسية للدول الكافرة هل جيوز ؟ السائل :

ألن مقتضى هذه اجلنسية أيش؟ أن توايل من والوه وتعادي  ال ال ما جيوز؛ يعين اختاذ جنسية كافرة حرام الشيخ :

   على كل شيء حىت على املسلمني وهذا حرام ما جيوز.، وأن تناصرهم  من عادوه

  



 أو من كان ميتا ((قلنا خيرج العامل من اجلاهل وقوله:  )) يخرج الحي من الميت ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ )) فأحييناه

  . : إنه يكون رجل عامل أوالد اجلهال ال ال ال معىن ذلك الشيخ :

  ؟  ميتا لكن على املعىن األول كانو  السائل :

   . على املعىن األول كان ميت ؟ هذا ما ترد هذا ما ترد ورمبا تكون؛ ال ما ترد هذا الشيخ :

هل هنا اآلية يعين ما يكون فيها  )) تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ((شيخ قوله تعاىل:  السائل :

  صلح إال يف الشتاء والعكس أيضا ؟من الفوائد أن مصلحة النبات والثمار أنه ما بعض الثمر ما ي

   حنن ما قلناها ؟ قلنا هذه فائدة موجودة؛ ذكرناها . الشيخ :

  ؛  الكفاراستنصرنا بشيخ حنن إذا  السائل :

  ا أيش ؟ إذ الشيخ :

  ؟  هل جيوز االستنصار بالكفار أو ال إذا استنصرنا الكفار  السائل :

   ؛ بلى جيوز الشيخ :

على والشيعة فهم يستنصر بنا منا . قتل السنة يستنصر بنا نعرف أن اإلسالم . طيب إذا الكفار  السائل :

  الشيعة جيوز ؟

؛ ألن املسلم  هذا إذا كان الشيعة على وجه يكفرون به فيجوز، إذا كان على وجه ال يكفر ما جيوز الشيخ :

  .  املعاصي ال جيوز أن تعني الكفرة مهما كان من

ذلك  ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ((ن الشيطان الرجيم. أعوذ باهللا م

فليس من اهللا في شيء إال  أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اهللا نفسه وإلى اهللا المصير؛ قل إن تخفوا ما في 

ء قدير؛ يوم تجد كل صدروكم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما في السموات وما في األرض واهللا على كل شي

نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم اهللا نفسه 



 )) في النهار وتولج النهار في الليلتولج الليل  ((؟  أظن أخذنا الفوائد باألمس . )) واهللا رءوف بالعباد

 النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرجتولج الليل في  ((قال اهللا تعاىل:   . طيب

  )) الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

  ما املراد بالوالية هنا ؟

؛ لكن حترمي االنتصار م يشكل عليه أن  ؛ أما حترمي االنتصار هلم فاألمر ظاهر قلنا إنه ال ينتصر م وال هلم

  اخلزاعة وهم كفار نعم ؟  الرسول صلى اهللا عليه وسلم حالف

  إذا اقتضت املصلحة فيجوز ؛  الطالب :

؛ طيب نكمل هذا  نعم نقول هذا إذا اقتضت املصلحة أو الضرورة االنتصار م فهذا ال بأس به الشيخ :

  ؛ البحث ألنه مهم

االعتداء على املسلمني؟ لو قال القائل: إذا كان االنتصار م ليس ملصلحة اإلسالم ولكن هؤالء أعداء ملن أراد 

فناصروا املسلمني ألن هذا عدو مشرتك؛ ألم مل يناصر املسلمني هللا وال إلقامة دين اهللا لكن ألن العدو مشرتك 

  ؟   فهل جيوز أن ننتصر م يف هذه احلال

  ؛ جيوز لكن ليس ألجل املوافقة. نعم الطالب :

ذلك هللا أو ليس هللا قطعا أو كان من أجل أن عدونا وعدهم ؟ سواء كان  نقول نعم هم إذا ناصرونا نعم الشيخ :

؛ يعين أن  ؟ ولكن مع ذلك ال جيوز أن جنعل هذا االنتصار م على حساب ديننا ؛ واضح واحد مشرتك

نداهنهم ومنكنهم من أفعاهلم القبيحة يف بالدنا بالد اٍإلسالم ال ؛ ألن هذه مداهنة واملداهنة يف دين اهللا حرام ال 

وهذا هو الواقع، الواقع  )) ال يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ((وجل:  يقول اهللا عز . جيوز

أن اإلنسان املؤمن ال ميكن أن يتوىل الكافر دون املؤمن؛ وسيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد أن الذين يفعلون ذلك من 

 . )) المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة هللا جميعاالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون  ((املنافقني؛ 

املشار إليه االختاذ وعادت اإلشارة هنا على املفهوم من الفعل؛ ألن الفعل يدل  ومن يفعل ذلك )) ((مث قال: 

على حدث وفاعل، على احلدث وفاعله؛ على احلدث هنا هو االختاذ؛ والفاعل هو املؤمن؛ فهنا نقول عاد 

فهو  )) اعدلوا هو أقرب للتقوى ((مثل قوله تعاىل:   )) ليتخذ (( االختاذ املفهوم من أيش؟ من الضمري إىل



 ((أي يتخذهم أولياء من دون املؤمنني  )) يفعل ذلك  (( اعدلوا )) ومن ((عدل املفهوم من كلمة عاد على ال

يعين فاهللا بريء منه؛ ألن اهللا تعاىل ال يرضى أن يتوىل أحد من املؤمنني أحدا من  )) فليس من اهللا في شيء

مهما كان فإن  )) ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ((الكافرين؛ ألن الكافر عدو هللا بل هو عدو لك أيضا 

الكافر ال ميكن أن يضمر لك احملبة أو الوالية أبدا، وال ميكن أن يناصرك إال ملصلحته هو؛ ألنه عدوا والعدو ال 

مث قال:  هللا منه بريء ـ والعياذ باهللا ـ أي فا )) فليس من اهللا في شيء ((ميكن أن يريد منفعة عدوه؛ وهلذا قال: 

إال هنا الشك أا حرف استثناء ولكنها هل هذا االستثناء متصل أو منقطع؟ و  )) إال أن تتقوا منهم تقاة ((

الصواب أنه منقطع بل يتعني ألنه يف حالة التقاة ال نتخذهم أولياء لكن نوافقهم يف الظاهر وخنالفهم يف الباطن؛ 

ي منهم أي نتخذ معناه أن هؤالء الكفار هلم سيطرة وقوة وقدرة خنشاهم فنتق )) إال أن تتقوا ((وأيضا شف 

وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا لكن يف الظاهر دون الباطن؛ إذا انتبه فهذا ال جيوز إال يف حال اخلوف على 

النفس؛ لضعف املسلمني وقوة الكفار؛ ثانيا: البد أن تكون هذه املواالة باللسان فقط، بالظاهر؛ أما يف الباطن 

يف هذا االلتفات من  )) إال أن تتقوا منهم تقاة ((وقوله:  . لواليةفيجب أن نضمر هلم العداوة والبغضاء وعدم ا

  ؛  الغيبة إال احلضور، واخلطاب للحضور؛ ألنه لو ال االلتفات لقال: إال أن يتقوا منهم تقاة

  وااللتفات سبق لنا أن له فوائد؛ من يذكرها ؟  الشيخ :

   ؛ الفائدة العامة والفائدة اخلاصة الطالب :

؛ وذلك أن اخلطاب إذا كان على نسق واحد استمر اإلنسان  الفائدة العامة التنبيه، تنبيه للمخاطب  الشيخ :

يف كل سري سواء سري  موجودأعين االنتباه عند التغري  موجود ؛ وهذا ؛ فإذا اختلف انتبه يسري فيه دون أن ينتبه

الذهين أو السري احلسي؛ لو كنت متشي مث وجدت حفرة يف الطريق انتبهت، أو وجدت ارتفاع يف الطريق عتبة 

انتبهت أليس كذلك؟ كذلك يف الكالم لو كنت على نسق واحد وأنت خطيب كانت خطبتك تأيت بالنوم لكن 

صار يف ذلك تنبيه، تنبيه للمخاطب؛ وكذلك أيضا يف  إذا كانت اخلطبة فيها أمر وي واستفهام وعرض وحتذير

القرآن أحيانا يأيت اهللا عزوجل عن سياق أول إىل سياق آخر جديد من أجل التنبيه؛ أما الفائدة الثانية فتتقيد 

(( ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  حبسب القرار.  

قل إن ؛ ذلك فليس من اهللا في شيء إال أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم اهللا نفسه وإلى اهللا المصير يفعل

تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ويعلم ما في السموات وما في األرض واهللا على كل شيء قدير؛ 

نه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبي



ال يتخذ  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:   . )) ويحذركم اهللا نفسه واهللا رءوف بالعباد

  ))  المؤمنين المؤمنون الكافرين أولياء من دون

   ؟ ال هنا هل هي نافية أو ناهية الشيخ :

  ،  نافية  الطالب :

  ؟ ما الدليل ؟  يةفنا الشيخ :

  ؛  دليل اجلزم الطالب :

   ؛ قلبت اجلزم بالسكون ؛ خطأ الشيخ :

  التقاء الساكنني ؛   الطالب :

  خطأ ؛  الشيخ :

  ؛  جازم اللتقاء الساكنني الطالب :

  ؛  خطأ الشيخ :

  ؛  رسكحرك بال الطالب :

، ما  إعراب؛ إذا قلنا حرك بالكسر معناها أن هذه الكسرة ما هي كسرة  حرك بالكسر التقاء الساكنني الشيخ :

؛ لكن حرك لفظا فقط لسهولة االنتقال من املتحرك إىل الساكن ألن االنتقال من الساكن  هي بدل عن السكون

   إىل الساكن هذا ؛

  وأبدلت معناه . .؟   الطالب :

  ال ال ألن اإلبدال معناه حلت حملها حقيقة وحكما وهذا حكمه السكون لكنه حرك   فقط. الشيخ :

   ما الذي نصب أولياء ؟ عبد الرمحن بن داود ؟ )) أولياء من دون المؤمنين ((عاىل: قوله ت الشيخ :

   مفعول ثاين للتقوى   الطالب :



  . نعم طيب الشيخ :

  مبعىن ؟  )) من دون )) (( من دون المؤمنين ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  . من سوى املؤمنني الطالب :

  وأظن ما كملنا اآلن ؟  الشيخ :

يفعل  ومن ((معناها مهند ؟ معىن اجلملة  )) ومن يفعل ذلك فليس من اهللا في شيء ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  )) ؟ ذلك فليس من اهللا في شيء

   ؟ خالد ؟ )) فليس ((ما الذي أوجب اإلتيان بالفاء يف قوله:  الشيخ :

  ؛  الفاء جلواب الشرط إتيان  الطالب :

  واب الشرط الزم ؟ وإتيان الفاء جل الشيخ :

   ؟ فهد ؟ جاز حذف الفاءيعين جيوز   الشيخ :

  ؛  ما هي مجلة امسية  الطالب :

   ؟ نعم يا عادل الشيخ :

  يف ذلك ؟ سموعد وإذا ؛ هل لديك شاهد أو كالم ميعين مبدوء بفعل جام الطالب :

   امسية طلبية وجبامد ومبا وبقد وبلن وبالتنفيذ الطالب :

  طيب هذه من أي األنواع السبعة ؟   الشيخ :

  ،  جامد الطالب :

  جامد ليس جامد. الشيخ :

   يا سامل ؟ )) تتقوا تقاة ((ما معىن قوله:  )) إال أن تتقوا منهم تقاة ((قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  إال أن تقولوا شيئا تتقوا به شرهم الطالب :



  االستثناء هنا منقطع أو متصل ؟  الشيخ :

  ،  منقطع :الطالب 

 باإلميان فهذا وقلبه مطمئن فيكفر منقطع نعم صح؛ يعين لكن اتقيتم منهم تقاة كاملكره على الكفر  الشيخ :

  .  ال يضرهليس بشيء 

؛ وأما تقية فهي من اللحن الشائع قوهلم  يقال: تقاة ويقال: تقية )) إال أن تتقوا منهم تقاة ((وجل:  قال اهللا عز

؛ وعلى  الشائع ألننا لو قلنا تقية لوجب إىل أن حتول إىل تقاة مبقتضى القاعدة تقية املعروفةتقية هذا من اللحن 

فيها فعل  )) يحذركم )) (( ويحذركم اهللا نفسه ((قال اهللا تعاىل:  . هذا فنقول: إن الصواب تقاة أو تقية

أي خيوفكم من نفسه  )) نفسه يحذركم اهللا ((مفعول ثاين  )) نفسه ((ومفعول به ولفظ اجلاللة اهللا فاعل و

 (( . عزوجل وحيذركم من عقابه إذا اختذمتوهم أولياء إال يف احلال اليت تكون والم تقاة وليس عن قصد واختيار

أي املرجع واجلملة كما تشاهدون مجلة امسية قدم فيها اخلرب لفائدة  )) يحذركم اهللا نفسه وإلى اهللا المصير

 غريه املصري املرجع؛ وأي مرجع هذا؟ هل املراد املرجع يف اآلخرة؟ أو املرجع يف مجيع احلصر يعين إىل اهللا ال إىل

فإىل اهللا املصري يعين  )) وإلى اهللا ترجع األمور ((األمور ؟ اجلواب: املرجع يف مجيع األمور كما قال اهللا تعاىل: 

يف هذه اآلية من الفوائد أوال:   . بعد االنتقال من الدنيا ؛ وإىل اهللا املصري املرجع يف كل األحوال ويف كل األمور

ومن فوائدها:  )) . أولياء من دون المؤمنين ال يتخذ المؤمنون الكافرين ((حترمي اختاذ  الكافر أولياء؛ لقوله: 

فعلق هذا احلكم  )) المؤمنون ال يتخذ ((حلقيقي أن يتخذ اإلنسان الكافرين أعداء ؛لقوله: أن مقتضى اإلميان ا

باملؤمنني وهو دليل على أن مقتضى إميام أن ال يتخذهم أولياء بل  أن يتخذهم عدوا أعداء؛ ألن هؤالء الكفار 

ذوه عدوا إنما يدعوا حزبه إن الشيطان لكم عدو فاتخ ((وجل:  شيعة الشيطان وأولياءه وقد قال اهللا عز

ومن فوائدها: أن اختاذ الكافرين أولياء منايف إما لإلميان أصال وإما لإلميان   . )) ليكون من أصحاب السعير

بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف كماال؛ يعين أنه ينايف أصل اإلميان أو كمال اإلميان؛ ملاذا؟ ألن احلكم إذا علق 

كملت املعاداة وانتفت املواالة؛ وإذا وجدت املواالة ضعف اإلميان وإذا ضعف   ؛ فكلما كمل اإلميان قوة وضعفا

ومن فوائد اآلية الكرمية: إشارة إىل أنه جيب أن يتخذ املؤمن أولياء من املؤمنني؛  اإلميان أيضا وجدت املواالة .

والمؤمنات  والمؤمنون ((وهذا الشك هو مقتضى اإلميان قال اهللا تعاىل:  )) من دون المؤمنين ((لقوله هنا : 

فالواجب على املؤمن أن يتخذ له أولياء من  )) بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اختاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب؛ وجه الداللة: أن اهللا تربأ منهم  . املؤمنني



كم من األحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب؛ والكبائر مجع كبرية وأحسن ما وتعليق احلكم أو تعليق الرباءة حب

قيل يف تعريفها: ما رتبت عليه عقوبة خاصة؛ وذلك ألن احملرمات نوعان: إما منهي عنها أو مذكورة بلفظ التحرمي 

وحينئذ تكون  ؛ وإما أن يرتب على فعلها عقوبة خاصةولكن ليس على فاعلها عقوبة خاصة فهذه من الصغائر

من الكبائر؛ ولكن كما أن الصغائر ختتلف حىت يصل بعضها إىل قريب الكبائر كذلك الكبائر ختتلف؛ ليس 

؛ واملهم أن الكبائر ختتلف  قطيعة الرحم بني العم وابن أخيه كعقوق الوالدين مع أن كال منهما من كبائر الذنوب

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ويل املؤمنني؛ ووجه؟ أن الذي يتخذ الكافرين  . وكذلك الصغائر

أولياء ويدع املؤمنني يتربأ اهللا منه؛ ألنه ليس يف املؤمنني يف شيء فلم يكن اهللا منه يف شيء؛ وهذا له شاهد من 

مثل  )) واهللا ولي المؤمنين ((ومثل قوله:  )) (( إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنواالقرآن مثل قوله تعاىل: 

ومن واالهم واآليات يف هذا املعىن كثرية أن اهللا ويل املؤمنني فيوايل من ولوه  )) اهللا ولي الذين آمنوا ((قوله: 

ويعادي من عاداهم؛ وقد صح يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن اهللا سبحانه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: سهولة اٍإلسالم ويسره حيث  . ) لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادا : (الوتعاىل ق

 . إال أن تتقوا منهم تقاة )) ((رفع احلرج عن األمة؛ وذلك مبا أباح من اختاذ التقاة عند الضرورة إليهم؛ لقوله: 

 )) تتقوا منهم تقاة إال أن ((ومن فوائد اآلية: أنه ال جتوز املداهنة ألعداء اهللا وإظهار الرضا مبا هم عليه؛ لقوله: 

ومعلوم أن التقاة ال جتوز إال عند الضرورة ومع ذلك ينوي ا اإلنسان أيش؟ أا وقاية مما خياف منهم ال رضا مبا 

ية الكرمية: أن اهللا عزوجل مع كمال رمحته ومشوهلا وحمبته للتوبة يف مقام ومن فوائد اآل . فعلوا أو اطمئنانا إليه

ألن املقام  )) ويحذركم اهللا نفسه ((؛ لقوله:  الوعيد يذكر من اآليات أو من الكلمات الكلمات الشديدة القوية

مقام يقتضي الشدة يف ذلك فإنه من أعظم األشياء أن يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني؛ وهلذا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إطالق النفس على الذات؛ ألن املراد نفسه أي ذاته  . )) ويحذركم اهللا نفسه ((قال: 

بالنفس أوىل بالتعبري من الذات وإن كان التعبري بالذات هو املشهور  أي ذاته؛ والتعبري )) نفسه يحذركم اهللا ((

عند العلماء؛ لكن التعبري بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحة كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية وإمنا 

وما  هو متلقى من اصطالح عريف؛ وأصله أن ذات تستعمل مضافا فيقال: ذات مجال، ذات دين، ذات مال،

عن  بكلمة ذات جمردةأشبه ذلك؛ فيعربون الذات عن العني املتصفة بصفاته؛ مث صلبوها من اإلضافة وعربوا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب  . اإلضافة هذا هو األصل يف استعمال كلمة ذات وإال فإا ليست عربية حمضة

ومن فوائدها أيضا: تكرار التحذير، وأنه إذا كان  . )) وإلى اهللا المصير ((وجل؛ لقوله:  رد األشياء إىل اهللا عز

(( وإلى  هذا حتذير )) ويحذركم اهللا نفسه : ((املقام يقتضي ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البالغة؛ ألن قوله



ن قل إ ((مث قال اهللا تعاىل:   . هذا أيضا حتذير؛ فإنه ديد ووعيد ملن خالف ما حذر اهللا منه اهللا المصير ))

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ ولكن ال بأس  )) قل (( )) تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا

والذي يف  )) تخفوا ما في صدوركم (( . أن يقوله من حيتاج إليه وإن كان غري الرسول صلى اهللا عليه وسلم

فإنها ال تعمى  ((الصدور هو ما تكنه القلوب وجعله يف الصدور ألن القلوب يف الصدور كما قال اهللا تعاىل: 

من أي شيء ؟ من   )) إن تخفوا ما في صدوركم ((وقوله:  )) الصدور األبصار ولكن تعمى القلوب التي في

 ذلك كل ما خيفي اإلنسان يف صدره أو يبديه ملن؟ كل شيء من اخلري أو من الشر أو العداوة أو الوالية أو غري

يعلمه اهللا  )) إن تخفوا ((للجزم جوابا للشرط قوله:  )) يعلمه )) (( تبدوه يعلمه اهللا أو ((للناس؛ قال: 

؛ وهو سبحانه وتعاىل عامل به قبل أن ختلق الصدور وما فيها؛ ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع يف الصدور عزوجل

علم وقوع؛ وأما علمه السابق فهو علم مبا سيكون؛ وأما بعد وقوقع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه ؛ فلله 

اعتبار ما سيكون؛ والثاين باعتبار ما كان؛ سبحانه وتعاىل فيما يكون بالنسبة للعلم اعتباران: االعتبار األول ب

ولنبلونكم حتى نعلم  ((وذا التقدير يزول اإلشكال الذي يرد على النفس ويورده كثري من الناس يف مثل قوله: 

فيقول: أليس اهللا عزوجل قد علم ااهدين والصابرين من غريهم يف األزل ؟ ))  المجاهدين منكم والصابرين

علم مبا سيكون، وعلمه بعد كون الشيء علم به كائنا وفرق بني األمرين هذا ن علمه يف األزل اجلواب: بلى؛ لك

من وجه ومن وجه آخر : أن علمه األزلية ال يرتتب عليه عقاب وال ثواب؛ وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي 

واب والعقاب وإال فاهللا عامل أي علما يرتتب عليه الث )) حتى نعلم ((يرتتب عليه الثواب والعقاب؛ فيكون معىن 

يعلم بالرفع على االستئناف؛  )) يعلمه اهللا ويعلم ما في السموات وما في األرض ((. قال:  من قبل أن يبتلينا

وإن تبدوا ما  ((والتقدير: وهو يعلم؛ وال جيوز يف مثل هذا اجلزم عطفا على: ((يعلمه اهللا)) خبالف قوله تعاىل: 

ثالثة أوجه؛  )) فيغفر (() فإنه جيوز ((فيغفر ملن يشاء)) وجيوز ) يحاسبكم به اهللا فيغفرفي أنفسكم أو تخفوه 

لكن يف هذه اآلية ال جيوز سوى الرفع؛ ملاذا؟ ألننا لو جعلناه باجلزم صار علم اهللا مبا يف السموات ومبا يف األرض 

على جواب الشرط له حكم جواب  ألن املعطوف )) قل إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه ((مقيدا بقوله: 

االستئناف والرفع وال ))  ويعلمه ((الشرط، وجواب الشرط معلق مباذا؟ بفعل الشرط؛ وعلى هذا فيتعني يف قوله: 

ما من صيغ املوصول أو من األمساء املوصولة ؛ وكل  )) ويعلم ما في السموات وما في األرض ((جيوز اجلزم؛ 

واء كان من صيغ اجلمع كالذين والالئي، أو من صيغ املفرد كالذي واليت، أو من اسم موصول فإنه يفيد العموم س

الصيغ املشرتكة كما ومن؛ وعليه فجميع األمساء املوصولة بأصنافها الثالثة كلها تفيد العموم؛ أمل تروا إىل قول اهللا 

فجعل اخلرب مجعا مع أن  )) أولئك هم المتقون ((وين اخلرب ؟ ))  والذي جاء بالصدق وصدق به ((تعاىل: 



أقول إنه إمنا اسم موصول  )) ما في السموات وما في األرض ((املبتداء مفرد؛ ألنه مفرد لكنه عام؛ طيب هنا 

تفيد العموم فكل ما يف السموات فهو معلوم هللا عزوجل، وكل ما يف األرض فهو معلوم هللا عزوجل بعلمه األزيل 

وأخرب النيب صلى اهللا عليه ))  فى عليه شيء في األرض وال في السماءإن اهللا ال يخ ((القدمي قال اهللا : 

وال يكتب إال ما  )  ( أن اهللا كتب مقادير كل شيء قبل خلق السموات واألرض بخمسين ألف سنةوسلم: 

ختم اآلية ببيان عموم قدرته إشارة إىل أن اهللا ))  واهللا على كل شيء قدير (( . وجل كان معلوما عنده عز

تعاىل قد وسع كل شيء علما وقدرة وأنه قادر على االنتقام منكم فيما إذا أخفيتم ما ال يرضيه ولكنه حلكمته قد 

الصيغة عامة كما تشاهدون على كل شيء قدير سواء   )) واهللا على كل شيء قدير ((قوله:  . يؤخر االنتقام

وسواء شاء ذلك الشيء أم مل يشأه فهو قادر كان ذلك من أفعاله أو من أفعال العباد فهو قادر على كل شيء؛ 

: العموم األول يف القدرة  على كل شيء شاءه أم مل يشأه؛ وكل شيء شاءه فهو قادر عليه؛ فلدينا اآلن عمومان

فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم مل يشأ؛ والعموم الثاين: املشيئة فكل ما شاء اهللا فهو قادر عليه كما 

طيب يف هذه اآلية من الفوائد؛ أوال: وجوب إبالغ   .) إني على ما أشاء قادر (ث القدسي: جاء يف احلدي

ومن  . )) قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا ((الناس بعلم اهللا تعاىل مبا يف صدورهم؛ لقوله: 

ئد اآلية: أن العقل يف القلب، . ومن فوا فوائدها أيضا: عموم علم اهللا عزوجل؛ ملا أخفاه اإلنسان وما أبداه

وهذه املسألة  )) (( إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوهوالتدبري يف القلب، واإلرادة يف القلب؛ ألنه قال: 

اختلف فيها أهل الكالم هل العقل يف القلب أو يف الدماغ ؟ ولكن من تأمل اآليات القرآنية وجد أن العقل يف 

أفلم يسيروا في األرض فتكون لهم  ((نية واألحاديث النبوية؛ قال اهللا تعاىل: القلب بل من تأمل اآليات القرآ

وهذه اآلية نص  )) فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )) (( قلوب يعقلون بها

خ وإمنا املراد القوة املعنوية اليت يف امل ، ونص صريح على أنه ليس املراد بالعقل صريح على أن العقل يف القلب

   بالقلب أيش ؟ القلب احلقيقي



وليس املراد بالعقل القوة احلقيقية اليت يف املخ وإمنا املراد بالقلب أيش؟ القلب احلقيقي قطعة اللحم الذي يف 

والكالم هن كالم من؟ كالم اخلالق عزوجل، واخلالق أعلم مبا خلق؛  )) التي في الصدور ((الصدر؛ وهلذا قال: 

ولكن الدماغ الشك له تأثريا؛ ألن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه وجيهزه مث يرسله إىل القلب وينتظر األوامر مث 

ادم أمني مطيع يصدر القلب األوامر إىل أين؟ إىل املخ ما هو إىل العقل العقل هو يف القلب يرسله إىل املخ املخ خ

هل حلظة هذه يكون فيه األمر  على الطول يوجه األوامر إىل اجلنود، اجلوارح؛ وال تستغرب هذا األمر كيف تقول

إصدار وإيراد؟ نقول: اهللا عزوجل على كل شيء قدير، فاملخ يتصور ويصلح األشياء مث يرسل إىل القلب ويقول 

 أال (ذ على الطول ما يؤخر؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: األمر، القلب يأمر وإال ينهى مث هذا املخ ينف

وإما  ) وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

ما اشتهر عند األطباء اآلن أن القلب   فقط   يصفي الدم ويرسل، يستقبل الدم الفاسد وينظفه ويرسله إىل 

لشرائيني فهذا ليس بصحيح؛ ألننا نقول هلم أأنتم أعلم أم اهللا؟ الشك أن اهللا أعلم ألنه اخلالق؛ لكننا العروق وا

   . نوافقكم على أن للدماغ تأثريا ولكن وجه التأثري فيه أنه بإذن اهللا قابل لكل ما يأمره به القلب أي نعم

   مواالة هلم أم ال ؟ السؤال: الذين جيلبون اخلدم من الكفار هل يعترب هذا السائل :

 ، إذا كان ذلك املقصود االستخدام واالستذالل فهو استذالل هلم؛ وإذا كان املراد الظاهر ينظر يف هذا الشيخ :

أي ينفعهم فهذا الشك أنه مواالة؛ ألنه يعترب ناصرا هلم فإن هذه الدراهم اليت خترج من جيوبنا  نفعهم بذلك

عليها لدوهلم الكافرة فتنتفع الدول ا وبالتايل تستعني ا على غضب  هلؤالء الكفار تؤخذ عليهم الضرائب

املسلمني فاملسألة يف احلقيقة خطرية لكن أكثر املسلمني اليوم ال ينظرون إىل هذه املسائل هذه النظرة الفا   

ك ال تأيت بكافر يريدون أن ميشوا دنياهم فقط؛ لكن أم لو فكروا يف هذا األمر وين تروح الدراهم هذه؛ مث إن

إال حرمت مسلما بدال من الكافر هات مسلما وليكن املسلم أقل إنتاجا من الكافر ؛ لكنه ينفعه وأنفع لعائلة 

  ورائه مسلمة تتلهل إىل أن جتد لقمة عيش؛ ولكن نسأل اهللا أن يهدي إخواننا إىل أن نرى يف هذه األمور.

الشيء يكون يف الصدر . . ؟    ال ما  )) بدوه يعلمه اهللاقل إن تخفوا ما في صدروكم أو ت ((قوله تعاىل: 

  يدل على هذا إال ما عزم عليه اإلنسان؛ لكن جمرد اهلم ال.

  

  



  ؟ )) يحذركم اهللا نفسه ((قوله:  السائل :

؛ معىن:  أن يكفه.  عىن . الواحد على الثاينأنا إذا قلت: أنا أحذرك نفسي كل يعرف أنه ليس امل الشيخ :

ما يف نفسه من العقاب؛ لكن هذا أبلغ يعين إضافة التحذير إىل النفس أبلغ من إضافته إىل الفعل؛ فإذا حيذركم 

  قلنا عقاب نفسه اإلضافة إىل التحذير ؛ وإذا قلنا نفسه صار أشد نعم.

  قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك ؟  السائل :

يكون هذا كفر ما دينه وال  على دينهم وكفرهم فال   ميكن أن يتوهلم يف أمر من األمور الدنيوية ما هو الشيخ :

وإن اعتربناه والية فإنه ال خيرجه من اإلسالم؛ لكن املواالة املناصرة واملعاونة سواء عاوم على املؤمنني يكون كفر، 

  . فال بأسم إذا عاونوهم على الكفار وسبق لنا أ

  هل جيوز أن نكون موظفني ؟  السائل :

يقاتلوكم في الدين  ال ينهاكم اهللا عن الذين لم ((؛ ال هذا جمرد إحسان واهللا قال: جيوز املوظفني ال ما الشيخ :

  )). ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم

  يعين يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غريهم من الكفار هل هذا مواالة ؟ السائل :

عليه؛ لكن إذا قصد بذلك إعزازهم ورفع شأم فهو مواالة ألنه قد هذا الشك فيه تشبه هذا متفق  الشيخ :

  يتشبه م من أجل أن يعزهم ويظهر لباسهم اخلاص م وزيهم فيكون هذا مواالة.

اإلنسان الفاهم يفهم اجلواب من كالمه؛ أقول الذي ينتقل هو اجلسد وليس الوجه وإمنا   القلب وليس؛  الشيخ :

  . ة؛ يقول أفكار اإلنسان ما تتغريال ما هو يقصد احملاسب

 الشيخ :شيخ ؟ إذا قلنا الذي يرسل هو الدماغ ويصوره  القلب مث القلب يأمر بالتنفيذ ؛ على مقتضى؟  السائل :

  . على مقتضى الدليل

فهمت يا أمحد ؟ هذا الرجل دماغه ما تغري وتصوراته ما تغري؛ والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه  الشيخ :

التصورات؛ فإذا كان هذا الرجل مستقيما صاحلا صار إىل قلبه، إىل القلب الذي نقل إليه الشيء الصاحل أمر من 



ما هو مشكلة أبدا، ما هو مشكلة ألن هذا القلب له   وله أشياء خلق اهللا عزوجل على به؛ وإال هذا يكون .

  صفة ما يصنعوا، أو هم يصنعون على صفة ما خلقه اهللا.

ي نعم هذه تكلمنا عليها إن هذا لبيان أقبح  املواالة وإال ففيه آية أخرى تدل على حترمي اختاذهم أ الشيخ :

  األولياء مطلقا.

الشيطان الشك إنه جيث القلب خيتربه؛ ألنه جيري من ابن آدم جمرى الدم؛ مث إذا رأى أن القلب قوي  الشيخ :

ن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما سلك فجا إال يعين وعجز عنه، عجز عنه؛ مثل ما كان الشيطان يهرب م

وإن وجد يف القلب لني واون زادها من اللني والتهاون؛ وإن وجد فيه القوة حاول أن  ؛سلك الشيطان فجا آخر

  . يزيده يف الغلو واإلفراط

  اهللا أعلم؛ لكنه الشك أنه خيترب القلوب. الشيخ :

  لكن قد ذكر اهللا خريه. الشيخ :

تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم  ((

ويغفر لكم ذنوبكم  ويحذركم اهللا نفسه واهللا رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا

أعوذ باهللا من الشيطان   )) أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فإن اهللا ال يحب الكافرين واهللا غفور رحيم قل

وأظن أننا مل نستوعب الفوائد  )) يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ((وجل:  الرجيم. قال اهللا عز

 )) قل إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه يعلمه اهللا ((وجل:  قال اهللا عز   ؟ )) قل إن تخفوا ((؟ من أين؟ 

يف هذه اآلية أيضا رد على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله وليست له فيه إرادة؛ ووجه الرج 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  . )) أو تبدوه إن تخفوا )) (( ((عليهم: أن اهللا أضاف الفعل إىل اإلنسان؛ فقال: 

صدوركم أو  تبدوه يعلمه  إن تخفوا ما في : ((لقولهاهللا حميط بكل شيء علما حىت ما بني جوانب اإلنسان؛ 

فال خيفى عليه شيء مما يف نفس اإلنسان؛ بل زد على ذلك أنه يعلم ما مل حيدث به نفسه بأنه سيحدث  )) اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من أن يسر اإلنسان يف نفسه  . به نفسه يف الوقت واملكان املعني؛ واضح؟ نعم

ومن فوائد اآلية  يرضي اهللا؛ ألن اهللا إمنا أخربنا بذلك حتذيرا لنا من أن خنفي يف صدورنا ما ال يرضى. ما ال

واآليات يف العلم متنوعة، تارة  )) ويعلم ما في السموات وما في األرض ((الكرمية: عموم علم اهللا؛ لقوله: 

وتارة تكون فيما يتعلق بفعل اهللا عزوجل؛ نسان فعل اإلبتكون جمملة وتارة تكون مفصلة، وتارة تكون فيما يتعلق 



ألن صفة العلم مىت آمن ا اإلنسان أوجب له ذلك أمرين: األمر األول: اهلروب من معصية اهللا؛ فال جيده أي 

فال جيده اهللا عزوجل حيث اه؛ والثاين: الرابح يف طاعة اهللا؛ فال يفقده حيث أمره؛ ألنه يعلم أن اهللا سبحانه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات السموات، وأا مجع؛ وقد صرح اهللا  . وتعاىل، يؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل يعلمه

وأما األرض فإا تأيت مفردة  )) السموات السبع ورب العرش العظيم قل من رب ((أا سبع؛ فقال:  يف كتابه

اهللا  : ((عة؛ ويف القرآن إشارة إىل أا سبع يف قوله تعاىلومل تأت يف القرآن جمموعة؛ ولكن جاءت يف السنة جممو 

فإن املثلية هنا بالكيفية متعذرة؛ وإذا تعذرت املثلية يف الكيفية  )) مثلهن الذي خلق سبع سموات ومن األرض

 ومن . لزم أن تكون املثلية يف العدد كما تقول: سبحان اهللا عدد خلقه واحلمد هللا مثل ذلك؛ يعين عدد خلقه

وعموم هذه القدرة؛ لقوله:  )) واهللا على كل شيء قدير ((وجل؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية: إثبات قدرة اهللا عز

ومن فوائدها: إرشاد اإلنسان إىل أن يتعلق بربه؛ ألنك مىت علمت أن اهللا على كل شيء  . )) على كل شيء ((

قدير فإنه لن مينعك مانع من أن تلتجئ إىل اهللا سبحانه وتعاىل بسؤال ما تريد؛ ال تستبعد شيئا؛ وهلذا قال اهللا 

ومعلوم أن العداوة  )) نهم مودةعسى اهللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم م ((تعاىل منبها على هذا األمر: 

بني املؤمنني والكافرين أمر ثابت، وأن اإلنسان قد يستبعد أن جيعل اهللا يف قلبه مودة هلذا الكافر بإميانه؛ فقال اهللا 

 قدير)) (())  عسى اهللا أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واهللا قدير واهللا غفور رحيم ((تعاىل: 

بأن ييسر هؤالء الكفار إىل اإلسالم فيغفر هلم؛ وقع هذا وإال ما  )) غفور ((وجل؛  بالنسبة لتقليب القلوب عز

وقع؟ وقع، وقع فإنه أسلم عام الفتح وقبل عام الفتح أمة من الكفار وصارت العداوة يف قلوب املؤمنني هلم 

لك يوجب لك التعلق بربك سبحانه وتعاىل وأن صارت مودة نعم؛ املهم أنك مىت علمت قدرة اهللا عزوجل فإن ذ

هذا  )) يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ((وجل:  مث قال اهللا عز  ال تستبعد شيئا تسأله إياه.

؛ والقاعدة املعروفة عند أهل النحو أن الظرف واجلار وارور البد ظرف زمان )) يوم ((قوله:  بداية درس اليوم؟

الظرف واجلار وارور شبه مفعول به، أو شبه خرب إذا وقع خربا، أو شبه صلة إذا وقع صلة؛  له من متعلق؛ ألن

  املهم أنه ال يستقل بنفسه البد له من عامل؛ كما قال ناظم اجلمل:

  البـد  للجار  مـن  التـعـلق      بـفعـل  أو معـنـاه  نحو  مرتقي                                    

  ل زائد  له عمل       كالباء ومن والكاف أيضا ولعلواستثن ك

  فكل حرف أصلي من حروف اجلر البد له من متعلق.



إذا فيه ظرف زمان وال بد هلا من متعلق؛ فأين متعلقها ؟ املتعلق حمذوف، تقديره: اذكر يوم  )) يوم تجد ((قوله: 

 كل نفس )) (( ما عملت من خير محضراتجد كل نفس  (( . جتد؛ أذكر بالناس وذكرهم ذا اليوم العظيم

 ((واملراد بالكلية هنا كلية النفوس املكلفة وهم اإلنس واجلن؛ فإن هؤالء مكلفون بعبادة اهللا؛ لقول اهللا تعاىل:  ))

أما البهائم فإا ال جتد ما عملت؛ لكن يوىف هلا الظلم إن ظلمت   )) وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون

) وأما هي  للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيمة ( بأنه يقتصكما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

س مقيد مباذا ؟ مكلفة، كل نف )) كل نفس ((إذا  )) نفس يوم تجد كل ؛ ((فهي غري مكلفة ما تؤمر وال تنهى

مفعول الثاين؛  )) محضرا ((ما هنا اسم موصول مفعول األول  )) ما عملت من خير محضرا (( . تؤمر وتنهى

صلة املوصول وعائد املوصول  )) عملت ((ومجلة  )) ما عملت ((بيان ملاء يف قوله: جار وجمرور  )) من خير ((

يشمل كل ما عمل قل أو كثر قال اهللا  )) ما عملت ((حمذوف، والتقدير: ما عملته من خري حمضرا؛ وقوله: 

من الذي حيضره؟ الذي  )) محضرا ((. وقوله:  كل ما عمل  )) يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن : ((تعاىل

 محضرا ((حيضره هو اهللا عزوجل إما بقوله وإما مبالئكته حيضره املالئكة أو هو جل وعال يأمر فيحضر؛ وقوله: 

العمل يكون جسما، يكون جسما فيحضر كما حيضر الدراهم ملن يستوفيها؛ وإذا  قد يتبادر للذهن أن هذا  ))

كان هذا مراد اهللا عزوجل فليس بغريب بأن جتعل األعمال وهي أمر معنوي جتعل أجساما وهو ظاهر القرآن 

ئات؛ الكرمي بأن األعمال توزن والوزن ال تكون إال جلسم كثيف؛ فتوزن األعمال توضع يف كفة احلسنات والسي

وليس هذا بغريب على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل؛ فها هو املوت وصف وهو زوال احلياة ميثل يوم القيمة بكبش 

ويوقف بني اجلنة والنار ويقال يا أهل اجلنة ويا أهل النار فيطلعون فيقال هلم تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا املوت 

ل النار خلود وال موت؛ وحينئذ يزداد أهل اجلنة سرورا إىل فيذبح ويقال: يا أهل اجلنة خلود وال موت ويا أه

الواو هذه حيتمل أن  )) وما عملت من سوء تود ((وقوله: نا إىل حزم ـ والعياذ باهللا ـ سرورهم وأهل النار حز 

يكون استئنافية؛ فتكون ما مبتداء؛ وحيتمل أن تكون عاطفة؛ فتكون ماء معطوفة على ما األوىل يعين ما عملت 

لو أن بينها وبينه  ((من خري حمضرا وجتد ما عملت من سوء حمضرا كذلك؛ فعلى األول تكون ما مبتداء وتود 

وتقديره: وما  معطوفة على ما جتد يف األوىل ويكون يف الكالم حذف خربه؛ وعلى الثاين تكون ماء )) أمدا بعيدا

ألن األصل عدم احلد؛  عملت من سوء حمضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا؛ ولكن املعىن األول أظهر؛

ن وال واالستئناف كثري وارد يف اللغة العربية وهو أيضا أبلغ؛ ألن ما عملت من سوء قد حيضر وقد يقرر به اإلنسا

حيضر والكالم هنا عام، كالم عام يشمل املؤمنني والكافرين؛ واملؤمن يف حسابه ال حيضر له عمله السيئ وإمنا 

فيقول اهللا له قد سترتها عليك في يقرر بذنوبه فيقرر ويقال: عملت كذا عملت كذا عملت كذا فيقول نعم ؛ 



((ووضع الكتاب فترى أما الكفار فيحضر عملهم حيضر قال اهللا تعاىل:   ) لك اليومأغفرها الدنيا وأنا 

المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها ووجدوا 

استئنافية  ؛ وذا يتبني أن إعراب الواو ألن سيئات الكفار ما متحى، حتضر وحياسبون عليها )) ما عملوا حاضرا

 ((ال تفرح به  )) ما عملت من سوء إذا ((وما مبتداء أظهر من أن تكون عاطفة وما معطوفة على ما سبق؛ 

يعين زمنا طويال أو مكانا بعيدا؛ تود أا مل تعمل ومل تذكر به ومل حيضر هلا  )) تود لو أن بينها وبيه أمدا بعيدا

ص احملبة؛ إذا حتب حمبة شديدا من كل قلبها لو أن بينها وبينه إن كانت ممن حيضر هلا عمل السيئ؛ والود خال

لو هذه كيف نعرا؟ نعم؟ هل نقول إا حرف مصدر ل   بعيدا )) لو أن بينها وبينه أمدا ((أمدا بعيدا؛ طيب 

حرف امتناع لو قلنا إا مصدر أو نقول إا زائدة؛ ألن لو إذا وقعت بعد ود تكون مصدرية كما يف قوله تعاىل: 

أي أن  )) ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ((نعم؟ يعين ودوا أن تدهنوا؛  )) ودوا لو تدهن فيدهنون ((

؛ ولكن ميكن االنفكاك عن هذا اإليراد بأن يقال لكن هنا فيه إشكال وهي أن أن الذي بعدها مصدرية م؛يردوه

تود لو حصل أن بينه وبينها  لو داخلة على فعل حمذوف، تقديره: لو ثبت أن بينها وبينه أمدا بعيدا أو لو حصل

تصل به حمذوفا والتقدير: لو حصل أن بينها أمدا بعيدا وحينئذ تكون مصدرية ويكون الفعل حمذوفا، الفعل الذي ي

وبينه أمدا بعيدا؛ وإال نقول زائدة، والتقدير: تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا؛ و  حذف لو غري القرآن وقلت لو تود 

: أن أن بينها استقام الكالم؛ إذا لنا يف إعراا توجيهان؛ توجيه األول: أن تكون زائدة للتأكيد، أو للتوكيد؛ والثاين

 )) أن بينها وبينه أمدا ((وقوله:  تكون مصدرية والفعل حمذوف تقديره: لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدا .

كرر ذلك ألن املقام   )) نفسه ويحذركم اهللا ((؛ قال اهللا تعاىل: أمدا بالنصب قال إنه اسم، اسم أن مؤخر

يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره؛ واألول  اهللا أن يقتضيه، يقتضي التحذير؛ فاحذر اهللا عزوجل، احذر

((حيذركم اهللا نفسه)) يف العمل؛ والثاين يف اجلزاء؛ األول يف العمل يف مواالة الكفار؛ الثاين يف اجلزاء؛ ألنه ذكره 

 (( فيها قراءتان؛ قراءة األوىل: )) واهللا رءوف بالعباد ((مث قال:  . أن ذكر اجلزاء الذي يكون يوم القيمة بعد

فعول من الرأفة وهي أشد  )) والرءوف )) (( ف رحيمو رء (()) بدون واو فو ((رءوالقراءة الثانية:  )) رءوف

 بالعباد ((الرمحة، أشد الرمحة، وأرق الرمحة؛ ألن الرأفة فيها شيء من الرق واللني أكثر من  ما يف الرمحة؛ وقوله: 

واهللا رءوف  ((استشكل بعض العلماء إتيان قوله:  . مجع عبد؛ واملراد م اخللق؛ فهو من العبودية العامة ))

وقال: كان مقتضى احلال أن يقال: وحيذركم اهللا نفسه واهللا  )) ويحذركم اهللا نفسه ((بعد قوله:  )) بالعباد

شديد العقاب؛ ألن مقام التحذير يقتضي الوعيد؛ فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عزوجل بالعباد أن حذرهم 

نفسه؛ وأخربهم بأن األمر عظيم؛ ألن إخبار اإلنسان حبقيقة احلال الشك أنه من الرأفة به، من الرأفة به؛ وإال 



من املناسب أن يهدد اإلنسان بالتحذير مث يقال و لك رأفة ورمحة؛ ولكن قالوا إن الرأفة بالعباد عائدة إىل  فليس

   إخبار العباد حبقيقة األمر وحتذيرهم من مغبتهم؛ وهذا الشك أنه وجه حسن وطيب.

ال ال ال أنه قلنا إن املراد ما هو الرأفة من التحذير، الرأفة باإلخبار؛ ألن اإلنسان لو وكلوا ما عندهم  الشيخ :

   ضلوا.

  ال ال ألا تتأثر بالعوامل؛ فيقال إىل أمد بعيد، إىل أمد قريب؛ ويقال أمده أمد طويل نعم.  الشيخ :

   األقرب أن تكون استئنافية.ميكن، ميكن؛ وهلذا قلنا فيها وجهني؛ ولكن  الشيخ :

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير  ((وجل:  قال ربنا عز أي نعم كل شيء   ؟ )) وما عملت من سوء ((

من فوائد هذه اآلية: التحذير والتذكري يف هذا اليوم، هلذا اليوم العظيم الذي جيد فيه اإلنسان ما  . )) محضرا

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب، أو على األقل استحباب تذكر اإلنسان هلذا اليوم؛  .  عمل من خري أو سوء

ومن فوائد اآلية الكرمية: ثبوت  . يشمل ذكر اخلربي والذكر الفكري؛ يعين التدبر يف القلب )) اذكر ((ألن قوله: 

ظرنا إىل عموم اللفظ قلنا اجلزاء لكل الناس؛ وهل هذا على عمومه؟ أو يستثىن منه من ال يكلف؟ حيتمل؛ إن ن

إنه شامل وغري املكلف يكتب له وال يكتب عليه؛ فيكون ما عمل من خري حمضرا وما عمل من سوء فهو مرفوع 

عنه؛ وحيتمل أن يراد ا النفوس اليت يلحقها اجلزاء عقوبة وكرامة وهي األنفس املكلف؛ والشك أنه ليس على 

ومن فوائد اآلية الكرمية: كمال قدرة اهللا عزوجل  . ئم ال تدخل يف هذا نعمعمومه فيما يتعلق بالبهائم؛ فإن البها

 . إلحضار ما عمله اإلنسان من قليل وكثري؛ ومن أين يؤخذ أنه من قليل وكثري؟ من ما املوصولة اليت تفيد العموم

نت ونفسك ! انظر ومن فوائدها: كمال رقابته عزوجل، وأنه ال يفوته شيء، كل ما يعمله اإلنسان سوف جيد؛ فأ

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اليوم اآلخر الذي هو يوم اجلزاء، وهو  ماذا تقدم هلذا اليوم من خري أو من ضده .

))  وما عملت من سوء ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشر يسوء صاحبه؛ من أين يؤخذ ؟ ألن قوله:  معلوم.

ضده  )) (( من خيروكان مقتضى املعادلة أن يقول: وما عملت من شر؛ ألنه قال:  )) من خير ((عديل لقوله: 

 )) من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ((الشر؛ لكنه عرب بالشر بعاقبتهم بالسوء؛ ألن الشر يسوء فاعله 

الص احملبة؛ وهي عن ألن املودة خ )) تود : ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الشعور يف ذلك اليوم؛ لقوله .

ومن فوائد اآلية الكرمية: كراهة الناس، أو كراهة املسيء ملا علمه يف ذلك اليوم، وأنه حيب أن  الشعور بالشيء .

وهكذا يود اإلنسان أن   )) تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ((بني املشرق واملغرب؛ لقوله: ما بينها وبينه يكون 



(ومن يعش عن  (األمد البعيد، قال اهللا تعاىل:  السيئ األمد البعيد، وبينه وبني قرين السوءيكون بينه وبني عمله 

نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا  ذكر الرحمن

هم يف اآلخرة أعداء )) يف الدنيا هم أصدقاء لكن وبينك بعد المشرقين فبئس القرين بيني جاءنا قال يا ليت

ويحذركم  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا بعباده بتحذيرهم نفسه لئال يقعوا يف عقوبته ونقمته؛ لقوله:  نعم.

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي استعمال األسلوب املناسب للحال؛ فاهللا عزوجل قال يف هذه  )) . نفسه اهللا

ويف آيات كثرية يتحبب إىل عباده عزوجل ويتودد إليهم؛ ألن هذا املقام الذي  )) نفسهويحذركم اهللا  ((اآلية: 

حنن فيه مقام أيش ؟ حتذير وديد ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن يؤتى فيه باألساليب املناسبة؛ وهلذا يقال: 

م مطابقا ملقتضى احلال؛ غ الكالا صضى احلال، هذه غاية البالغة أن يمطابقا ملقت يغة الكالمصالبالغة  إن غاية

، لو جاء صدوق لك وقال إن فالن قدم واهللا إنه قدم، واهللا إنه قدم، واهللا يغها غري مطابق لعد عياصألنه لو 

الذي ال إله إال هو إنه قدم ويش تقول إنه بالغة وإال غري بالغة ؟ غري بالغة؛ أنت تقول أوقف أنا ما حلفتك 

اذب حىت حتلف؛ فاإلتيان بالكالم مطابقا ملقتضى احلال الشك أنه غاية البالغة  إىل اآلن ما قلت لك إنك ك

 (( رءوفومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الرأفة هللا عزوجل؛ بل إثبات االسم والصفة؛ لقوله:  كما يف هذه اآلية .

وقوله عن  )) واهللا رءوف بالعباد ((والرأفة أشد الرمحة وأرقها، أشد الرمحة وأرقها؛ وتأمل قوله تعاىل عن نفسه:  ))

)) فإن رأفة اهللا عامة؛ أما رأفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهي خاصة باملؤمنني؛  بالمؤمنين رءوف رحيم ((نبيه: 

ومأواهم جهنم وبئس  يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم  ((الكفار واملنافقون ال يرأف م 

(( وال تأخذكم بهما رأفة هذه وصية اهللا لنبيه يف الكفار واملنافقني؛ ويف جلب الزاين قال اهللا تعاىل:  )) المصير

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي  لكن الرب رءوف بعباده يسعهم حلمه ورمحته وعافيته ورزقه . )) اهللا في دين

 ربه؟ أنه عبد، وأن الرب رب؛ وأن العبد جيب أن لإلنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إىل ربه؛ فما نسبة إىل

يكون من قابل ألمر أيش؟ ألمر الرب وأن يكون دليال له، شرعا كما أنه دليل له قدرا ، كل الناس أدلة هللا قدرا 

ما يستطيعون أن خيالفوا قدره؛ اكرب واحد يف الدنيا وأشدهم عتوا ميرض وميوت؛ وهذا خضوع أليش ؟ للربوبية 

 ((مث قال اهللا تعاىل:   )) . بالعباد واهللا رءوف ((لكن من ليس مبؤمن ليس خباضع لربوبية الشرعية نعم  القدرية؛

، يعين آية االختبار واالمتحان؛ هذه اآلية يسميها بعض السلف آية املهنة )) قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني

وذلك أن قوما ادعوا أم حيبون اهللا؛ فأمر اهللا نبيه أن يتحداهم ذا امليزان وهو إن كانوا صادقني فليتبعوا الرسول 

صلى اهللا عليه وسلم سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من املنافقني؛ املهم أي واحد يدعي أن حيب اهللا 

إذا كانوا صادقني فليتبعوا الرسول؛ أما جمرد  )) وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللا وأحبائه  (( فهذا امليزان



الدعوى فكل يدعي وصال لليلى وليلى ال تقر هلم بذاك؛ كل يدعي أنه حيب اهللا ألن الدعوى سهلة؛ لكن 

وا النيب صلى اهللا عليه وسلم لينالوا ما هو الكالم على البينة، البينة على املدعي إذا كانوا حيبون اهللا حقا فليتبع

فالشأن ليس  )) قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ((أعظم دعواهم وهو حمبة اهللا هلم؛ وهلذا قال: 

أن حتب الشأن أن حتب هذه مثرة؛ أما أن حتب وال حتب فهذا عدى؛ أنظروا إىل بريرة ومغيث بريرة تبغض مغيث 

عذب حببها وإال ال؟ نعم عذب ملا أعتقت خريها النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: اختاري  واملغيث حيبها؛

نفسك؛ قالت: واهللا ما أريده، ما أريد الرجل ؛ لكن أعتقت فطلبت اخليارة لنفسها والشرر ميكنها من ذلك؛ 

اهللا عليه وسلم وقال:  فكان زوجها يبكي ورائها يف السوق   املدينة يطلب أن ال ختتار؛ فجاء إىل النيب صلى

اشفع يل يا رسول اهللا عندها؛ فكلمها النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ارجع إىل مغيث؛ قالت يا رسول اهللا إن  

  كنت تأمرين فسمعا وطاعة ـ هللا ردها ـ وإن كنت تشري إىل فال حاجة يل  

  



فال حاجة يل فيه؛ قال: بل أشري؛ قالت: ال حاجة يل فيه) يعين مل تقبل وال شفاعة النيب  ي علريوإن كنت تش

صلى اهللا عليه وسلم؛ ومل ترحم على الرجل الذي ميشي ورائها يبكي يف األسواق نعم؟ إذا الشأن أن يكون 

ومل  )) اتبعوني يحببكم اهللاف ((جل:  و اإلنسان حمبا؟ أو أن يكون حمبوبا؟ أن يكون حمبوبا ؛ وهلذا قال اهللا عز

 قل إن كنتم تحبون ((طيب نقول:  )) فاتبعوني يحببكم اهللا ((يقل: فاتبعوين تصدقوا يف دعواكم احملبة؛ قال: 

 ((اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد مر علينا غري مرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا وجه إليه  )) اهللا

يف القرآن فهو دليل على العناية ذا القول الذي أمر أن يقوله؛ ألن هذا أمر بالتبليغ اخلاص هلذا القول؛  )) قل

 قل للمؤمنين يغضون من ((أما القرآن كله فقد أمر أن يقوله كله؛ لكن بعض األشياء خيص ويقال قل مثل: 

 ا الناس إني رسول اهللا إليكم جميعاقل يا أيه )) (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ((  )) أبصارهم

)) وما أشبه ذلك؛ هذا أمر بتبليغ هذا الشيء اخلاص بعينه؛ فيكون يف ذلك توكيد ودليل على العناية به؛ وهذا 

الشك أنه جيب العناية ا؛ جييء إنسان ويقول واهللا أنا أحب اهللا، أنا حبيب اهللا؛ فيغر العامة فيقال: احلمد هللا 

لياء هللا؛ ولكن الذي يزعم أنه من أولياء اهللا منتحنه، نقول ننظر؛ كما يدعي اآلن يف الوقت احلاضر أناس أم أو 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا  ((له متىن املوت؟ ال هذا لليهود 

تقي فهو أيش؟ صادق؛ هل هو عاص فاسق دجال  دون ذلك ننظر هل هو مؤمنمبا لكن منتحنه  )) الموت

 أال إن ((به مع اهللا يف احملبة والطاعة فهو عدو وليس بويل؛ ألن اهللا قال يف امليزان يف األولياء:  يريد أن يشرك

 )) إن كنتم تحبون اهللا ((طيب  . )) أولياء اهللا ال خوف عليهم والهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون

غري معلوم بالشخص، املخاطب غري معلوم بالشخص؛ لكنه معلوم  )) إن كنتم ((الشك أن اخلطاب هنا 

إن كنتم تحبون  ((أي قل ملن ادعى أنه حيب اهللا أيش؟  )) إن كنتم تحبون اهللا ((باملعىن؛ يستفاد املعىن مما بعد 

وجوابه:  )) ((كنتماجلملة هنا شرطية؛ وفعل الشرط  )) إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني ((قال:  )) اهللا فاتبعوني

 (( . وجاءت الفاء للجواب ألن اجلملة وإذا كانت اجلملة للجواب طلبية وجب اقرتاا بالفاء )) فاتبعوني ((

اتبعوين على ماذا؟ على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقوال وفعال وتركا؛ كم من  )) فاتبعوني يحببكم اهللا

األشياء؟ كملها؟ شريعة، وعقيدة، وقوال، وفعال، وتركا؛ كم هذه؟ أربعة ؛ فمن اتبع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

على ما كان عليه  عقدية حبيث تكون عقيدته . يف هذه األربعة صدق يف اتباعه، ومن خالف فهو غري صادق

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ ال حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، وال شك، وال ترديد؛ إميان  

وفعال كذلك ال  . قوال ال يزيد وال ينقص عما جاءت به الشريعة من األقوال,  كامل خال من مجيع الشوائب

له الرسول عليه الصالة والسالم؛ كل ما مل يتعبد به الرسول جيب أن وتركا حبيث يرتك ما مل يعم يزيد وال ينقص.



ال يتعبد به؛ فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه حيب الرسول فإن دعواه كاذب؛ ؟إذا تعبد بشيء ترك الرسول تعبد هللا 

عليه وسلم؛ قلنا  ذا الشيء حمبة للرسول صلى اهللا أتعبد باهللا ،أحب الرسولأنا به مل يتعبد به هللا وقال واهللا 

دعواك كاذب؛ لو كنت حتبه حقا التبعته حقا؛ يف العقيدة والقول والفعل والرتك؛ أما أن حتدث يف دينه ما ليس 

منه فأين حمبتك له؟ حنن جند يف بين آدم إذا أحب شخصا غري الرسول جتد يرتسم خطاه، يعجب به فيرتسم 

  سيئا يكون يف عني احلبيب حسنا كما قيل:خطاه وينظر ماذا يفعل ويفعل حىت وإن كان الشيء 

   وعين  الرضا  عن  كل عيب  قليلة         كما  أن  عين  السخط  تبدي  المساوي             

قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني  ((وهذا شيء جمرب؛ احلاصل أن اهللا قال للرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ ويف غري القرآن لو قيل: حيبكم اهللا  هذه فك إدغامها ولذلك ظهر السكون فيها )) يحببكم )) (( اهللا يحببكم

يحببكم  ((اهللا اكرب  )) ويغفر لكم ذنوبكم (( . لكان صحيحا؛ ألن اإلدغام هنا جيوز وفك اإلدغام جيوز أيضا

 ((نه وتعاىل؛ الثاين: )) هذه الثمرة والنتيجة اليت يسعى إليها كل إنسان أن يكون حمبوبا لدي اهللا سبحا  اهللا

شف ـ اهللا اكرب ـ فائدتان عظيمتان؛ حمبة اهللا لك، ومغفرة ذنوبك؛ ((يغفر لكم ذنوبكم))  )) ويغفر لكم ذنوبكم

أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم؛ ولكن هل نقول إنه يغفر؟ وإن مل يستغفر اإلنسان منه؛ ألن حسنة 

ألن ييسر  )) ذنوبكم يغفر لكم ((االتباع متحوا هذا الذنب وحمبة اهللا لإلنسان توجب عدم عقوبته؛ أو نقول 

أنه يغفر الذنوب لكم أسباب املغفرة إن مل يغفر لكم بدون السبب؟ اهللا أعلم؛ حيتمل أنه أنه سبحانه وتعاىل أراد 

بسبب هذا االتباع واحملبة أو أنه وإن فعل اإلنسان ما فعل؟ فإنه ييسر له أسباب املغفرة بأن يعود من معصية اهللا 

على كل حال الوعد منهم حمقق وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو رد  ؛ لكنإىل طاعته، اهللا أعلم

الذنب هو املعصية؛ وهو كما ترون مجع مضاف ملعرفة، واجلمع املضاف إىل  )) ذنوبكم : ((وقوله . فضل اهللا

أمساء من أمساء اهللا: اجلملة هنا امسية اشتملت على ثالثة  )) واهللا غفور رحيم (( معرفة تفيد ؟ تفيد العموم .

؛ أما معىن اهللا فقد سبق لنا مرارا وتكررا بأنه املألوه أي املعبود حبا وتعظيما؛ وأن األصل  اهللا، والغفور، والرحيم

ختفيفا لكسرة االستعمال كما حذفت من الناس ومن الشر واخلري؛  وأما الغفور فالغفور هنا اإلله فحذفت اهلمزة 

بالغة وحيتمل أن تكون صفة املشبهة؛ واملعنيان ال يتنافيان؛ فتكون صفة مشبهة وصيغة حيتمل أن تكون صيغة امل

مبالغة؛ صفة مشبهة ألن اهللا مل يزل وال يزال غفورا؛ وصيغة مبالغة لكثرة من يفغر له، وكثرة ما يغفره من الذنوب؛ 

أما اللغوي فألن املغفرة مأخوذة من واملغفرة سرت الذنب والتجاوز عنه؛ وليست جمرد السرت لوجهني: لغوي ومسعي؛ 

وأما السمعي فلما ورد يف   . ؛ واملغفر جامع للسرت والوقاية املغفر الذي يسرت به املقاتل رأسه ويتقي به السهام



قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك  (كيفية حماسبة اهللا لعبده املؤمن أنه خيلوا به ويقرره بذنوبه فيقول: 

؛  ضح يا مجاعة ؟ وأما رحيم فهو ذو الرمحة وهو صاحل أيضا ليكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغةوا ) اليوم

واجلمع بينهما، بني الغفور والرحيم لفائدة عظيمة وهي  . والرمحة صفة تقتضي العطف واإلحسان على املرحوم

؛ والعناية مباذا؟ بالرمحة يعتين شر الذنوباجلمع بني الوقاية والعناية؛ بني الوقاية باملغفرة يقيك اهللا سبحانه وتعاىل 

اهللا بك فييسرك لليسرى وجينبك العسرى؛ فاجلمع بينهما هلذه الفائدة العظيمة مجع بني أيش؟ الوقاية والعناية؛ 

من فوائد   . فاملغفرة فيها الوقاية من الذنوب، والرمحة فيها العناية للعبد حىت ييسره اهللا اليسرى وجينبه العسرى

اآلية الكرمية: أن اهللا أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يتحدى هؤالء املدعني حملبته ذا امليزان القسط وهو هذه 

ومن فوائدها: جواز خماطبة املدعي بالتحدي؛ ألن هذا هو احلق؛ ال  إتباعهم للرسول عليه الصالة والسالم .

ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء مل تستحي من شخص يدعي ما مل يتصف به ألنه لو كان يعرف نفسه 

ومن فوائد  يتصف به؛ فهو الذي أذل نفسه يف احلقيقة فال ختش منه حتده ليقيم الربهان والدليل على دعواه .

اآلية الكرمية: أا مصداق لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : (البينة للمدعي) وهذه وإن كانت يف دعوى الناس 

ومن  يقة قاعدة عامة؛ كل إنسان مدعي البد أن يقيم دعوى بينة عن دعواهم .بعضهم مع بعض لكنها حق

إن   ((فوائد اآلية الكرمية: أن حمبة اهللا تعاىل غاية لكل الناس حىت غري املؤمن يقول أنا أحب اهللا، كذا؟ ؛ لقوله: 

عليه وسلم رسول اهللا حقا؛ ومن فوائد اآلية الكرمية : أن رسول اهللا صلى اهللا  )) . كنتم تحبون اهللا فاتبعوني

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه كلما قوي اتباع اإلنسان للرسول  وجه ذلك: أن اهللا جعل اتباعه سببا حملبة اهللا للعبد .

ربه؛ فإذا رأيت  صلى اهللا عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق حمبته هللا؛ فهذه من عالمة حمبة اإلنسان من

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعلم أنه شديد احملبة هللا ؛ كل إنسان يتبع الرسول ماذا تباع اإلنسان شديد اإل

وجل؛ وال شيء يراد الوصول إليه إال هو حمبوب لإلنسان؛ الذي تكرهه ال تسعى  يريد ؟ يريد الوصول إىل اهللا عز

كرمية: أن اتباع النيب صلى اهللا عليه ومن فوائد اآلية ال . للوصول إليه؛ تسعى يف أيش؟ يف اهلرب منه والبعد منه

اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن  ومن فوائد . )) فاتبعوني يحببكم اهللا ((وسلم سبب حملبة اهللا للعبد؛ لقوله: 

جييب غريه مبا هو أكثر من سؤاله إذا كان حمتاجا إليه، إذا دعت إليه احلاجة؛ ألنه مل يقل: فاتبعوين حتبون اهللا، أو 

وال أحد حيبه اهللا إال وهو حيب اهللا؛ ألنك إذا أحببت اهللا عملت فأحبك  )) يحببكم اهللا ((ب اهللا؛ بل قال: حت

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة بني العبد والرب من  اهللا؛ فلهذا أتى بالثمرة املهمة وهي حمبة اهللا للعبد .

)) أثبت أن اهللا حيب  فاتبعوني يحببكم اهللا ((فأثبت أن اإلنسان حيب اهللا  )) تحبون اهللا ((اجلانبني؛ ألنه قال: 

 )) يحببكم اهللا ((حتبون ثوابه؛  )) تحبون اهللا ((اإلنسان؛ وهي حمبة حقيقية، حمبة حقيقة خالفا ملن أوهلا قال: 



ل وهي حتكيم العقل فيما يثبكم اهللا، يثبكم؛ فإن هذا حتريف؛ وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة بالسمع والعق

وجل؛ فإن قوما ادعوا العقلية قالوا حنن الذين حنكم على اهللا مبا جيب له أو جيوز أو ميتنع؛  يثبت وينفى عن اهللا عز

وليس ما أخرب اهللا هو الذي حيكم بيننا ـ أعوذ باهللا ـ هذا الزم قوهلم وإن كانوا ال يصرحون ذا لكن هذا الزم 

لكن يثيب؛ ي عن نفسه إنه حيب؛ قال: ال قوهلم؛ ؟إذا قيل قال اهللا عن نفسه إنه حيب؛ قال: ال، اهللا ما حيب؛ 

 ((أيش حيبهم ؟ يثيبهم  )) يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ((من حيب اهللا ؟ الذي حيب هو الثواب؛ 

حيبون ثوابه ـ سبحان اهللا ـ واهللا إن اإلنسان جيد طعما ال شيء يشبهه يف حمبة اهللا ـ اهللا اكرب ـ وحمبة اهللا  )) يحبونه

 ة الثواب؛ إذا وقع يف قلبك حمبة اهللا نسيت كل شيء حىت اجلنة وحىت كل شيء حتب اهللا نفسه عزما هي حمب

حىت أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا هللا أمامك؛ فاحملبة حمبة حقيقة هللا حمبة؛ وهلذا جاء وجل حتبه 

وما بكم  (() كل النعم من أين؟ من اهللا  من النعم أحبوا اهللا لما يغذوكم به ( ما فيهيف احلديث وإن كان فيه 

اليوم أكملت لكم دينكم  ((وأكرب نعمة على اإلنسان واهللا هي أن يهديه لإلسالم  من نعمة فمن اهللا ))

اإلنسان الذي هداه اهللا لإلسالم ليس أحد مثله يف النعمة إال من أنعم عليه ا؛  وأتممت عليكم نعمتي ))

نسفه لذاته وملا أنعم عليكم به من النعم؛ وليست حمبة اهللا كمحبة الزوجة كمحبة فأنت يف احلقيقة حتب اهللا 

وجرب جتد؛  الطعام كمحبة الشراب كمحبة اللباس كمحبة السكن كمحبة السيارة ال، حمبة ال يشبهها شيء؛

ا يبقى أثره خل قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصال باهللا يف صالتك جتد شيئا ما خيتل ببال، وجتد شيئ

وجل؛ فاحلاصل أننا نقول: ال أحد ينكر  فيها متصال بربك عز مدة طويلة وأنت تتذكر تلك اللحظة اليت كنت

حمبة اهللا نفسه إال من حرمها؛ واهللا لو نعتقد إنا حنب ثواب اهللا دون اهللا ما حرصنا كل احلرص على األعمال 

عين أن اإلنسان يعمل عمل الصاحل هللا؛ وال يعين ذلك أننا ال الصاحلة مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا لكن نقول ي

نالحظ الثواب ال، نالحظ الثواب لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب فهو للرتاب؛ نقول حنن حنب اهللا وحنب 

ما هي احلسىن؟  )) للذين أحسنوا الحسنى وزيادةثوابه؛ لكن األصل ما هو؟ حمبة اهللا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: (( 

النظر لوجه اهللا؛ فجعل النظر لوجه اهللا زائدا عمال زائدا عن النعيم؛  )) وزيادة ((اجلنة، كلها مبا فيها من النعيم 

؛ فلهذا ألن اإلنسان ـ اللهم اجعلين وإياكم ممن ينظر إليه ـ إذا نظر إىل ربه فهذا أكمل ما جيد من النعيم واللذة 

يقولون: إن احملبة ال تكون إال بني متالئمني، وال مالئمة  . وجل حقيقة وال مانع هللا عز نقول: إن حمبة اهللا حمبة

بني اخلالق واملخلوق؛ ويش نقول هلم؟ دعوى باطلة يبطلها الواقع؛ ألستم حتبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم ؟ 

مهالج أيهما أحب إليك ؟  إنسان عنده بعري صلف شديد ال حيجزه اللجام وبعري سهل لالنقياد سليس املشي

الثاين؛ وإال األول؟ الثاين حيبه يقول روح جب بعري؟ جاب له البعري الصلف قال ال رح رده هات الثاين؛ أليش؟ 



؛ حمبة ثابتة مث على فرض أن هذا يكون بني  ماألن الثاين أحب إليه؛ من قال إن احملبة ال تكون إال بني املتالئمني 

اخلالق واملخلوق؛ اخلالق واملخلوق أثبت اهللا وهو أعلم أنه حيب وحيب؛ إذا يف هذه  املخلوقات فليس هذا بني

والناس يف هذا ثالثة أقسام؛ قسم قال: ال  . اآلية رد على من ينكر أيش؟ حمبة اهللا؛ احملبة بني اإلنسان وبني الرب

ب والعبد من اجلانبني؛ والثالث قال: إن ؛ وقسم قال: ال بل تثبت احملبة بني الر  حمبة بني العبد والرب، من اجلانبني

اهللا حيب وال حيب؛ والقرآن والسنة يرد على طائفتني ويؤيد الطائفة؛ من نفى احملبة بني الطرفني فقوله باطل؛ ومن 

تناقض فأثبتها من جانب دون الرب فقد تناقض أيضا، فقد تناقض؛ األول قوله باطل ومطرد قوله مطرد؛ لكنه 

له متناقض وهو باطل؛ ومن أثبتها بني العبد والرب فهذا هو الذي على احلق؛ ألن اهللا أثبت باطل؛ والثاين قو 

   ومن فوائد اآلية الكرمية؛ انتهى الوقت ؟ طيب ذلك .

؟ إذا حقق اإلنسان األمور األربعة اليت يكون فيها متبعا الرسول صلى اهللا عليه وسلم هل يتناقض  شيخ السائل :

  ألنه عاص بصغرية ؟هل مينع حمبة اهللا 

  ال قد ال مينع لكن ينقص بال شك . الشيخ :

بسم اهللا الرمحن الرحيم. ومن فوائد اآلية الكرمية: الثمرة اجلليلة إلتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وذلك مبحبة 

متبع بذلك ومن فوائد اآلية أيضا: أنه ينبغي لإلنسان إذا عمل عمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه  اهللا .

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن هذه نية مهمة؛ فينوي اإلنسان عند فعل العبادة نيتني؛ النية األوىل: 

وجل، وأنه مل يفعل ذلك إال طاعة هللا و وابتغاء ملرضاته؛ والثانية: أن يشعر بأنه متبع لرسول اهللا  اإلخالص هللا عز

ه إذا أخلص هللا وأخلص لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باإلتباع حىت يتقن العمل؛ ألنصلى اهللا عليه وسلم 

 فاتبعوني يحببكم اهللا : ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلزاء من جنس العمل؛ لقوله أكمل عبادته أكثر وأكثر .

آلية ومن فوائد ا حيث جعلها برهانا على صدق دعوى احملبة وجعل اجلزاء من جنسه أن اهللا حيب العبد . ))

وهذا ظاهر  )) ذنوبكم يغفر لكمو  ((تباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم سبب ملغفرة الذنب؛ لقوله: إالكرمية: أن 

كبائر ما تنهون عنه  إن تجتنبوا : ((تباع الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه من أسباب املغفرة؛ قال اهللا تعاىلإأن 

ومن فوائد اآلية الكرمية:   . )) الحسنات يذهبن السيئات إن )) وقال اهللا تعاىل: (( نكفر عنكم سيئاتكم

كمال إحسان اهللا سبحانه وتعاىل جبزائه على العمل أكثر منه؛ ألن الذي يتبع الرسول حيصل له حمبة اهللا ومغفرة 

 الذنوب؛ ويتبني لك هذا الفضل بأن الذي من عليك بالعمل أوال هو اهللا؛ مث من عليك ثانيا باجلزاء عليه جزاء

مع أن إحسان  )) اإلحسان هل جزاء اإلحسان إال ((أكثر؛ وهلذا ما أعظم شكر اهللا تعاىل للعبد حيث يقول: 



العبد إمنا كان بإحسان اهللا إليه، أليس كذلك؟ بلى؛ فاهللا تعاىل حيسن إليك بالعمل أوال وثانيا؛ أوال بالتوفيق له 

 ((؛ كأن األمر منا  شف الفضل العظيم )) سعيكم مشكوراإن هذا كان لكم جزاء وكان  ((وثانيا باجلزاء عليه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات هذين االمسني  مع أن التوفيق من اهللا سبحانه وتعاىل . )) وكان سعيكم مشكورا

 ففيهما إثبات االمسية هللا يف هذين االمسني؛ والثاين الصفة )) واهللا غفور رحيم ((وما تضمناه من صفة؛ قوله: 

ه اخلاص به؛ لكن اجتماع االمسني يدل على معىن اليت تضمناها؛ ومعلوم أن كل اسم من أمساء اهللا يدل على معنا

ثالث وهو اجلمع بني مغفرة املعائب، والرمحة بالعناية بالفضائل؛ ألن املغفرة مقابل الذنوب، والرمحة مقابل العناية 

سبحانه  ن اجتماع هذين االمسني صفة ثالثة وهي مجع الربباإلنسان، أن اهللا تعاىل يرحم اإلنسان؛ فيحصل م

قل أطيعوا اهللا  ((مث قال اهللا تعاىل:   وتعاىل بني اإلحسان والعناية وبني الوقاية من الذنوب وآثارها باملغفرة .

قاعدة ؛ وهذه  ؛ ألنه قد جاء للفاضل ما جيعله مفضوال ؟ ال ما ميكن، هذا ما ميكن ؟ ما هي فائدة ))والرسول 

معروفة بني أهل العلم؛ والتأليف بني املسلمني أمر مطلوب شرعا؛ وقد نص اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه إذا كان يف 

ترك السنة تأليف بالعباد فإن التأليف جيب أن يراعى أكثر؛ كما قال إذا أم قوما ال يرون القنوت يف الوتر فال 

ة والسالم ابعه وليؤمن على دعائه؛ بل ترك النيب عليه الصاليقنت؛ وقال إذا ائتم بشخص يقنت يف الفجر فليت

براهيم خوفا من الفتنة؛ وهذه القاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبهوا هلا وهو قد يعرض د إبناء الكعبة على قواع

للمفضول ما جيعله أفضل من الفاضل؛ وإذا تأملت الشريعة على حسب القواعد العامة وجدت أن كل ما يوجب 

تنافر بني املسلمني والعداوة بينهم يكون منهيا عنه؛ البيع على بيع مسلم والغش وما أشبه ذلك كل هذا ألنه ال

يوجب التنافر والعداوة بني املسلمني؛ واإلنسان ميكنه أن يوفق بني السنة وبني التأليف يفعل السنة يف ذات نفسه 

القول قبل كل شيء ويبينها للناس أوال؛ فإذا اطمئن الناس يف مكان ال ينفر منه الناس مث يدعوا الناس إليها قبل 

عليها سهل تطبيقها عليه وعليهم؛ فأهم الشيء إقناع هؤالء الذين ال يفهمون؛ فإذا اطمئنوا عميت معهم السنة 

أمر على وجه ليس فيه تنفري؛ املهم على كل حال املراعاة املصاحل يف الشريعة اإلسالمية أمر معلوم، ودفع املفاسد 

أطيعوا  ((للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ و )) قل) ((اخلطاب يف قوله:  )) قل أطيعوا اهللا والرسول ((  معلوم .

؛ فإن كانت أمرا  الطاعة ما هي؟ الطاعة هي عبارة عن انقياد واملوافقة سواء كانت يف الفعل أو يف ترك )) اهللا

 أطيعوا اهللا والرسول ((فالطاعة فعل املأمور به، وإن كانت يا فالطاعة اجتناب املنهي عنه هذه الطاعة ؛ وقوله: 

أتى بالواو الدالة على التشريك؛ ألن طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما يأمر بالشريعة من طاعة اهللا،  ))

طاعة اهللا؛ وأما فيما ال يأمر به من الشريعة فالشك أنه أعظم الناس حقا طاعته فيما يأمر به من شريعة من 

علينا؛ ولكن قد يشري الشيء وال يلزم أو قد يشفع الشيء وال يلزم طاعته يف الشفاعة كما مر علينا يف قصة بريرة 



؛ أما  ) يا رسول اهللا إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فال حاجة لي فيه (حيث قالت: 

طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع اهللا فإا كطاعة اهللا سواء؛ فإذا أمر عليه الصالة والسالم بشيء فإن طاعته 

وأنظر إىل األمر الشرعي حىت يف اإلتيان  )) أطيعوا اهللا والرسول طاعة هللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا جاءت الواو ((

ومل يقل: مث رسوله؛ ألن هذا إتيان شرعي ال قدري؛ يف األمور  )اهللا ورسوله ) ولو أنهم رضوا ما آتاهم ((

القدرية ما ميكن أن يشرك الرسول مع اهللا بالواو؛ يف األمور الشرعية يشرك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشرع 

أل فيها للعهد وليست لالستغراق؛  )) الرسول ((وقوله:  )) . أطيعوا اهللا والرسول ((إال بشرع اهللا؛ وهلذا قال: 

فمن املعهود ؟ كيف؟ النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، املعهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد بن عبد اهللا؛ 

وهذا العهد ذهين ليس حضوريا وال ذكريا؛ ألن العهود ثالثة: عهد ذكري، وذهين، وحضوري؛ فإذا قلت: أكرم 

 ذهينهذا ذكري؛ وإذا قلت: جاء القاضي، إذا قلت: رأيت رجال فدعوت الرجل، هذا الرجل، هذا حضوري؛ و 

والرسول من؟ الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع  )) أطيعوا اهللا والرسول ((يقول:  هذا ذهين نعم .

أوحي إليه بشرع لكنه ؛ فآدم نيب ألنه  ؛ والنيب من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن مل يكلف بتبليغه وأمر بتبليغه

ليس برسول؛ ألنه مل يلزم بتبليغه؛ لكن ذريته يف ذالك الوقت كانوا يتبعونه؛ ألم قلة ومل يكثروا فيحصل النزاع 

بينهم؛ ومل تفتنهم الدنيا؛ فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة اهللا؛ فلما كثر الناس واختلفوا بعث اهللا 

فصار الرسول  )) كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين ((عاىل: النبيني كما قال اهللا ت

؛ وعليه فنقول كل رسول نيب وليس كل نيب رسوال؛ لكن األنبياء الذين ذكروا يف القرآن بلفظ النبوة أخص من النيب

ومنهم من لم نقصص ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك  ((هم أنبياء ورسل بقوله تعاىل: 

فأفادت اآلية الكرمية أن كل من قصه اهللا علينا يف القرآن فهو رسول وإن كان مل يرد ذكره إال بلفظ  )) عليك

فإن  ((يعين أعرضوا عن الطاعة ومل ميتثلوا هلا ومل ينقادوا  )) قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا ((يقول:  النبوة .

؛ ولكنه قد يكون خمرجا من إن تولوا عن طاعة اهللا فإن هذا كفر، كفر منه )) ريناهللا ال يحب الكاف تولوا فإن

اإلسالم وقد ال يكون خمرجا؛ كيف ؟ إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر خمرج من اإلسالم؛ وإن كان 

ص، امليزان يف ذلك ؛ وامليزان يف ذلك النصو  كفرا مقيدا ببعض األوامر فهو كفر دون كفر ال خيرج من اإلسالم

النصوص؛ فما دلت النصوص على أنه كفر كانت تويل به كفرا خمرجا عن امللة؛ وما دلت النصوص على أنه 

مباذا نفسر احملبة هنا؟ فسرها  )) فإن اهللا ال يحب الكافرين : ((معصية فهو كفر ال خيرج من امللة؛ ويف قوله

بعضهم بأن املعىن ال يثيبهم؛ ولكن هذا حتريف؛ والصواب أنه ال حيبهم وهو إذا ال حيبهم لن يثيبهم؛ فهذا انتفاء 

هو إظهار يف حمل اإلضمار؛ ومقتضى السياق أن يقال: فإن تولوا فإن  )) الكافرين ((وقوله:  حمبة اهللا عنهم .



أظهر يف موضع اإلضمار لفائدتني؛ إحدامها لفظية والثانية معنوية؛ واملعنوية تتضمن ثالث  اهللا ال حيبهم؛ ولكنه

فوائد؛ الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، فواصل اآليات؛ لو قال: فإن تولوا فإن اهللا ال حيبهم، مل تتناسب هذه 

 (( تروا إىل قوله تعاىل يف سورة طه: الفاصلة مع الفواصل اليت قبلها وبعدها؛ ومراعاة الفواصل من البالغة؛ أمل

مع أنه يف اآلية األخرى يقدم موسى وموسى أفضل من هارون الشك وأحق  )) هارون وموسى قالوا آمنا برب

؛ لكن قدم هارون على موسى يف هذه اآلية، آية طه من أجل مراعاة الفواصل؛ والشك أن القرآن يف  بالتقدمي

إظهار  )) الكافرينال يحب  ((أما الفائدة املعنوية فنقول: إن قوله:  . من البالغة ؛ فمراعاة الفواصل قمة البالغة

؛ الفائدة األوىل: التسجيل على هؤالء بالكفر، يعين احلكم عليهم  يف موضع اإلضمار له ثالث فوائد معنوية

بأم كفار؛ ولو قال: فإم ال حيبهم مل حتصل هذه الفائدة أم كفار؛ الفائدة الثانية: التعميم، تعميم حبيث 

حملبة ؤالء تكون حمبة اهللا منتفية عن كل كافر، منتفية عن كل كافر، وإال ال؟ ولو قال: ال حيبهم الختص نفي ا

  فقط؛ الفائدة الثالثة: التعليل، وذلك ألن احلكم إذا علق بالوصف دل على علية ذلك الوصف فيه، 

  ؟ عريب؟  ما أدري الكالم عريب وإال الشيخ :

   ,واضح  الطالب :

 ؛ فتعليق احلكم بالوصف يدل على علية ذلك ؟ لكفرهم ملاذا )) يحب الكافرين إن اهللا ال ((طيب  الشيخ :

؛ إذا علق اإلكرام  ؟ الجتهاده ؛ ملاذا ؛ فإذا قلت: أكرم اتهد الوصف يف احلكم، يعين أن سببه ذلك احلكم

؛ فصار اإلظهار يف موضع اإلضمار له ثالث فوائد  بوصف وهو االجتهاد؛ فدل ذلك على أن االجتهاد هو العلة

   ؛ لكن يف هذا املوضع حصلت حتصل يف كل موضع؛ لكن الفائدة لفظية قد ال تثبت أو ال  معنوية وفائدة لفظية

  الفائدة اللفظية هنا يا بندر ؟  الشيخ :

  مراعاة الفواصل؛ طيب  الطالب :

  املعنوية ؟  الشيخ :

  يعين احلكم عليهم بالكفر  الطالب :

  طيب؛ التعميم، والتعليل؛  الشيخ :

   واضح يا مجاعة؟ الشيخ :



  ؛ نعم  الطالب :

  تعبد ذا ؟  السائل :

؟ ما  تقول إا ناقصة أناه إذا كل آية يف القرآن حتتاج الوته، معنال ألا لو قال: ال حيبهم تعبدنا بت الشيخ :

  يصح هذا . 

وجهه يا  الشيخ :؛  بطاعته وطاعة رسوله طيب إذا نقول: يف هذه اآلية فوائد؛ أوال: عناية اهللا سبحانه وتعاىل

   )) أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا قل (( الطالب :شاكر؟ 

  ال؛  الشيخ :

  . نعم يا شيخ إنه قرن بالواو الطالب :

   نعم يا أخ؟ الشيخ : 

  أوال: تصدير اآلية بقل؛   الطالب :

  ؛  نعم الشيخ :

  )؛ قل) ((ثانيا: جعلها بعد  الطالب :

ن كله الرسول يف اآلية كان ذلك أمرا خاصا بإبالغها مع أن القرآ )) قل ((ألنه مر علينا أنه إذا صدرت  الشيخ :

  ثاين مناسبة أا ذكرت باحملبة بعد آية احملبة إشارة إىل أن طاعة اهللا والرسول سبب لذلك.أمر بأن يقوله ؛ 

يف آيات  وهذا مكرر )) والرسول ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 ((؟ أن اهللا قال:  ومن فوائدها: الرد على من قال إن السنة ال يعمل ا إال ما وافق القرآن؛ وجهه متعددة .

 ومن املعلوم لو قلنا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يطاع إال فيما أمر اهللا به   )) والرسول أطيعوا اهللا



  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال إن السنة ال يعمل ا إال ما وافق القرآن؛ وجهه؟ أن اهللا قال: 

ومعلوم لو قلنا إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يطاع إال فيما أمر اهللا به مل يكن لألمر  )) اهللا والرسول أطيعوا

بطاعته فائدة؛ ألن كل من أمر مبا أمر اهللا به فهو مطاع، مطاع ال ألمره ولكن ألمر اهللا؛ فطاعة الرسول بأمره 

وافق القرآن متناقض؛ وجهه؟ أن قوله: إال طاعة مستقلة؛ على أننا نقول إن الذي يقول إنه ال يعمل بالسنة إال ما 

ما وافق القرآن حيكم عليه؛ ألنه ليس يف السنة ما خيالف القرآن؛ ألن القرآن أمر بالعمل بالسنة؛ فالعمل ا 

 ((مسعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعاىل:  . موافقة للقرآن وليس مبخالفة نعم؟ فهذا تناقض

؛ وهذا صحيح أا اآلية يف  وقال: إن هذا يف قسم الفيء )) خذوه وما نهاكم عنه فانتهواوما آتاكم الرسول ف

؛ ولكن إذا كان جيب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصالة والسالم يف الفيء وأن ننتهي عما  قسم الفيء

ولنا مبا قسمه ماال؟ ما فيه شك؛ ى عنه؛ فما بالك باألمور الشرعية؟ أليس قبولنا مبا جاء به شرعا أوىل من قب

يعين لو سلمنا جدال وحقيقة إا يف الفيء لكنها تشري إىل أنه إذا قبلنا قسمته يف األموال فيجب علينا أن نقبل 

أطيعوا اهللا  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله:  ما حكم به يف شرع اهللا .

 )) فإن تولوا فإن اهللا ال يحب الكافرين ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب الطاعة . )) والرسول

واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم فهذا كفر خمرج عن امللة  

وإن كان تكاسل وكراهة هلذا العمل  )) ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعمالهم ((كما قال تعاىل: 

لنفسه ال ألن الرسول جاء به فهذا ال خيرج من امللة؛ وهذه مسألة جيب التفطن هلا والتنبه؛ ألن بعض الناس إذا 

رأى أن شخصا لتطبقه السنة قال: هذا كره ما أنزل اهللا فهو كافر؛ وهذا غلط عظيم؛ والكفر ليس نقدا سهال 

شئت؛ الكفر أمره صعب جدا ال جيوز أن نكفر إال من تيقنا أنه صدق عليه أنه كافر؛  تعطيه من شئت ومتنع من

وهلذا رمبا يكره اإلنسان هذا العمل من شخص وال يكرهه من شخص آخر؛ إذا هو ال يكره العمل ألنه سنة؛ 

ثوقني عند لكن قد يكره هذا الرجل نفسه؛ ألنه عمل به وهذا شيء كثري مشاهد؛ لو أن أحدا من الناس املو 

العامة فعل هذا الفعل لوجدم يتحدثون أرى هذه سنة ما كنت أدري أا سنة فيأخذون ا؛ أو على األقل ال 

ينكرونه؛ لكن لو فعله واحد غري موثوق ويش جتده؟ ينتقدونه، ينتقدونه ويكرهونه وهذا صلع مسكني هذا نعم؟ 

ا أن نفرق بني من كره العمل ألنه شرع اهللا فهذا الشك ويرمون بكل دا    ؛ فاملهم إن هذه مسائل جيب إخوانن

وعالمة ذلك أنه لو جاء من غري شرع اهللا لقبله؛  )) أنزل اهللا فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما ((يف كفره 

فهذا كافر؛ وأما من كره العمل ألنه عمل فهذا ال يصل إىل حد الكفر ولكن ينظر يف أمره؛ ونزلوا هذه املسائل 

بارك اهللا فيكم على كثري ممن يتصرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر؛ وما علم أم من دعى رجال 



يا عدو اهللا وليس كذلك فإنه يرجع عليه) والذي قال هذا رسول اهللا عليه الصالة والسالم؛  بالكفر أو قال:

إال أوشك أن حيور عليه؛ ومل يقل:  ؛) عليه رإال حا (: فمعىن يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل، يكفر؛ ألنه قال

ك بالتوبة؛ كل هذا من أجل محاية يعين أنك ستكفر اليوم أو غدا إال أن مين اهللا علي ) إال حار عليه : (قال

أديان الناس؛ فإذا كان الشرع حيمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه احلد مثانني جلدة فأديان 

الناس محاها أيضا؛ مباذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت: يا عدو اهللا رجع عليك؛ حىت لو قلت: يا عدو اهللا 

أن ال نتصرع يف هذه األمور وأن  ـ والعياذ باهللا ـ فاملهم يا إخواين إنه جيبفيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق 

نعلم أن األمر عظيم، عظيم ال يتصور اإلنسان عظمه؛ لكن احلمد هللا يسع ما دل عليه شرع اهللا عزوجل؛ من  

إذا كنا ال نشهد كفره اهللا ورسوله فكفره؛ لكن تتيقن البد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه حمكوم عليه بالكفر؛ و 

للمؤمن بعينه باجلنة وإن كان داخال يف عموم املؤمنني؛ فال نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخال يف عموم 

الكافرين؛ يعين إذا جاء نص يقول: من فعل هذا فهو كافر؛ فال نطبق هذا احلكم على كل من فعله بعينه؛ كما 

كم بدخول اجلنة على كل مؤمن بعينه؟ ال، ما نشهد أنه جاءت النصوص بأن املؤمنني يدخلون اجلنة هل حن

باجلنة بعينه إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ فكذالك أحكام الكفر كأحكام اإلميان متاما؛ واعلم 

أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أحبت ماله، أحبت دمه وماله وحرمته اجلنة وأوجبت له النار وأوجبت فسخ 

منه وأن ال يرث أحدا من أقاربه وأن ال يصلى عليه وأن ال يدفن مع املسلمني؛ ما هي أحكام نكاح زوجاته 

   . الكفر ما هي هينة حىت تكون على ألسنة كل أحد أي نعم

على كل حال مثل ما قلت لكم من كره ألنه شرع اهللا فهذا كافر؛ أي نعم صحيح يرونه عادي هذه إذا  الشيخ :

؛ وهلذا اآلن  هذه الذين ذكرت زد ثالثا: إذا فعلها من يثق الناس به  الشخص نفسه، يكره يكره الشخص نفسه

الذي رفع ثوبه ما يكرهه وال حيبه ألن هذا  علما ودينا ما كرهوه؛ فإذا صار يكره الشخص نفسه؛ وذلك الفاسق

  . ، أي نعم رمبا إن اهللا هداهم  يقول سبحان اهللا

يفعلوا السنة مبا جاء من النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم يفعلوا من أجل  ويف أناس آخرون مسلمني ومل السائل :

  ؟ من اجل تطبيق السنة الصحيحة   الناس

أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل الناس؛ من كره الرجل لكراهة السنة، من كره العمل ألنه سنة وشرع  الشيخ :

الشخص؛ وكما قلت لكم وزادنا األخ غامن قسما فهو كافر؛ ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة 

   . ثالثا نعم



  

  

رب  ((الفواصل إذا قال قائل: إن اهللا سبحانه وتعاىل قادر أن جيعل اآليات كلها على  واحد  مراعاة السائل :

  ؟ أن جيعل اهللا كل اآليات على يستطيع )) وموسى هارون

؛ لكن مراعاة الفواصل ؟ أيه هذا شيء معروف،  حيكم علينا لسنا حنكم على اهللا يا أخي؛ اهللا هو الذي الشيخ :

والليل  ((والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح أن مراعاة الفواصل؛ أحيانا لفظة يعين غريبة يف اللغة العربية ألجل هذا 

                           .                        وأشياء كثرية من هذا؛ ألن هذا مقتضى البالغة  )) عسعس والصبح إذا تنفس إذا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أحسنت ؛ هل يؤخذ منه  رضي اهللا عنه ثمانع؟ جزاكم اهللا خري  شيخ السائل :

  دليل ؟

؛ ولو فرض أنه لعن معينا فاملراد اجلنس كقول الرسول عليه الصالة والسالم: أفطر احلاجم  ما لعن معينا الشيخ :

قال: شيخ اإلسالم ليس يريد أن هذين  أفطر الحاجم والمحجوم ) (ملا مر برجلني حيتجمان يف البقيع قال: 

   . أفطرا؛ ألما جاهالن؛ لكن املراد أفطر اجلنس، يعين أفطر جنس هذا العامل، أي نعم

(( إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

من بعض واهللا سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني  بعضها

أعلم بما وضعت وليس الذكر  السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واهللا  إنك أنت

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )) كاألنثى

أوال أظن أننا كملنا  )) إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ((قال اهللا تعاىل: 

مجلة مؤكدة )) هذه اجلملة كما نشاهد  إن اهللا اصطفى آدم ونوحا ((اهللا:  الفوائد السابقة مل يبق شيء؛ قال

اهللا يصطفي من  ((ن الناس من شاء يصطفي م تعاىل بإن ألن املقام يقتضي ذلك؛ إذ أن املقصود بيان أن اهللا

وآدم هو   )) آدم إن اهللا اصطفى ((يعين ومن الناس رسال ؛ فيقول اهللا تعاىل:  )) المالئكة رسال ومن الناس

أبو البشر خلقه اهللا تعاىل خلقا مستقال وليس متطورا من جنس آخر أو نوع آخر قبله كما يقوله أهل اإلحلاد؛ 

(( من صلصال  ومن ادعى ذلك فقد كفر اهللا؛ ألن اهللا أخرب يف كتابه يف عدة مواضع أن اهللا خلق آدم من تراب 



وأسجد له مالئكته؛ فمن زعم غري ذلك فهو كافر؛  )) من طني؛ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه،كالفخار

مصدق لغري اهللا مكذب هللا ـ والعياذ باهللا ـ مع العلم بأنه لن يأيت أحد بكالم عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه 

ما أشهدتهم خلق  ((غري مستند يف ذلك إىل الوحي فإن قوله غري مقبول؛ ملاذا؟ ألنه مل يشاهده، قال اهللا تعاىل: 

نوح وعاد  ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم (()) وقال اهللا تعاىل:  لسموات واألرض وال خلق أنفسهما

فمن ادعى علم شيء مما سبق فهو كاذب إال بربهان؛ وآدم كما  )) وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا

ومسي آدم قيل:  . نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا؛ فال ميكن أن نقبل قوال فيه إال عن طريق الوحي الصحيح

ي ؛ وخلقه اهللا عزوجل على صورته أألدمته يعين ألن لونه ليس األبيض الباحق وال األسود احلالك لكنه بني ذلك

(( على صورة اهللا عزوجل تكرميا له؛ وال يلزم من كونه على صورة اهللا أن يكون مماثال له؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلق على صورته ونؤمن  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))

جلواب: ميكن هذا، ميكن هذا يف املخلوق فما بأنه ليس مثله؛ فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ فا

 ) البدر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة (بالك باخلالق؟ لقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم: 

ومن املعلوم أنه ال يلزم التماثل، يعين ليست صورم كصورة البدر متاما؛ بل من حيث اجلملة والبهاء والنور؛  

كالقمر ليلة البدر؛ مث إن القرآن والسنة ال يكذب بعضهما بعضا؛ وإذا كان اجلمع ممكنا بني   كالبدر نعم

املخلوقات بعضها مع بعض أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة فإمكان ذلك بني اخلالق 

له مالئكته إكراما له، واملخلوق من باب أوىل إذ أن اهللا ليس كمثله شيء؛ وقوله: ؛ خلق اهللا على صورته وأسجد 

فأمرهم أن يسجدوا فأمر املالئكة  )) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ((قال اهللا تعاىل: 

أن تسجد له إكراما له؛ وآدم عليه الصالة والسالم أوحي إليه كما يف القرآن الكرمي؛ والشك أنه أوحي إليه أيضا 

؛ وهو من ناحية العقلية؛ وذلك ألنه ال يستقل بعبادة اهللا، أي ال ميكن أن يعرف كيف يعبد اهللا إال بوحي من اهللا

( وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون)) فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه؛ ولكن هل كان خملوق للعبادة (

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى  ((رسوال ؟ ال ليس برسول لداللة الكتاب والسنة؛ أما يف الكتاب ففي قوله: 

سلنا نوحا وابراهيم وجعلنا يف فجعل النبيني من بعد نوح؛ وقال تعاىل: ((ولقد أر  )) والنبيين من بعده نوح

 (ذريتهما النبوة والكتاب)) ويف احلديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس سيأتون إىل نوح ويقولون له: 

وعليه فآدم نيب أوحي إليه بشرع وتعبد هللا به وبقي الناس على هذا  ) أنت أول رسول بعثه اهللا إلى أهل األرض

فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم  ((نهم اختالف فلما اختلفوا الشر ألم قلة ومل حيصل م

نوح ذكره اهللا عزوجل بعد  )) آدم ونوحا : ((وقول . )) بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الكتاب



ذكر آدم؛ ألنه األب الثاين للبشرية؛ فإن نوحا ملا كذبه قومه إال القليل أهلكهم اهللا تعاىل بالغرق فكان فجعل اهللا 

فصار األب الثاين للبشرية؛ وهو أول  )) الباقين وجعلنا ذريته هم ((ذريته هم الباقني كما يف سورة الصافات: 

ف سنة إال مخسني عاما يدعوهم إىل اهللا وما آمن معه إال رسول أرسله اهللا إىل أهل األرض ولبث يف قومه أل

أنفا  وتلكئوا قليال مث استجاب واحد من عشرة قلنا قليل، ألف سنة وما آمن معه إال قليل؛ وحنن إذا دعونا عشرة 

 وما آمن معه إال ما قبلت دعوتنا واستحسرنا عن الدعوة إىل اهللا وأئسنا؛ وهذا رسول بقي ألف سنة إال يف قوم

وآل ابراهيم  (( . )) عبرة ألولي األلباب لقد كان في قصصهم ((قليل ومع ذلك قال اهللا تعاىل يف كتابه: 

آل ابراهيم الشك أنه يدخل فيهم ابراهيم باألوىل؛ لكن نص على آله لكثرة  وآل عمران على العالمين ))

حممدا صلى اهللا عليه وسلم الرسل فيهم وال سيما أن فيهم أفضل الرسل حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ فإن 

وسى أفضل اختلفوا يف املراد م؛ فقيل: آل عمران أيب موسى؛ ألن م )) وآل عمران ((براهيم؛ طيب إمن آل 

فذكر آل عمران ألن فيهم آخر الرسل  )) ومريم ابنت عمران ((أنبياء بين إسرائيل؛ وقيل: آل عمران أيب مرمي 

قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو عيسى بن مرمي الذي ينتمي إليه النصارى؛ وخصها بذلك، خص آل عمران 

يف وفد جنران وهم من النصارى؛ وسواء كان هذا أو بذلك ألن املقام يقتضيه أيضا فإن هذه السورة نزل أوهلا 

ذلك فإنه يدل على أن اهللا اصطفى هذه القبيلة قبيلة ابراهيم فهو مصطفى من مصط   ؛ اصطفى آدم هذا 

فكان هؤالء السادة من االصطفاء األول؛ ونوحا هذا االصطفاء الثاين، وآل ابراهيم هذا ثالث، وآل عمران الرابع؛ 

اصطفاهم؛ ومعىن االصطفاء أن اهللا اختارهم وفضلهم على كثرية ممن خلق تفضيال كما قال  البشر هم الذين

 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن ((تعاىل: 

طيب قلت االصطفاء مبعىن  )) على كثير ممن خلقنا تفضيال ((ما هو على كل ما خلقنا،  )) خلقنا تفضيال

 ((وقوله:  .  أي أخذ صفوته )) واصطفى ((االختيار ألن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره ؛ 

أي عاملني ؟ هل هم كل العامل؟ أو العاملني من جنس احليوان؟ نعم؟ األول هو األصل أن املراد  )) على العالمين

وسيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد ما ينبين على  )) الحمد هللا رب العالمين (( بالعاملني من سوى اهللا؛ لقوله تعاىل:

براهيم إآدم ونوحا وآل  (()) بالنصب بدل من  ذرية )) (( ذرية بعضها من بعض ((وقوله:   هذا اخلالف .

  )) وآل عمران

  ؟  ما نأخذ الفوائد يا شيخ السائل :

  .طيب نأخذ الفوائد  الشيخ :



 ((ذرية يعين هؤالء األربعة األصناف ذرية بعضها من بعض؛ والذرية مأخوذة من ذرأ مبعىن خلق كقوله تعاىل: 

أي خيلقكم؛ وقيل: من وذر مبعىن ترك؛ فعلى األول تكون ذرية شاملة لألصول والفروع، تكون  )) يذرأكم فيه

لوقون؛ أما إذا جعلناها من وذر مبعىن ترك ذرية شاملة لألصول والفروع؛ ألن األصول خملوقون والفروع كذلك خم

فهي للفروع فقط وهذا هو املعروف عند عامة الناس؛ أن الذرية هم الفروع يعين من نشئوا عن اإلنسان وتركهم 

 الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ((بعده؛   هل يف القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على األصول ؟ نعم أيش ؟ 

نعم؟ قوله تعاىل:  )) ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ال ((من محلنا مع آدم ؟ ة ؟ ال ال، ذري ))

 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك ((نعم هذه؟  )) وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ((

 فإن الذين محلوا يف الفلك من الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون . )) المشحون وخلقنا لهم من مثله

يف العمل واآلداب واألخالق ؟  )) بعضها من بعض ((يف جنس اخللقة؟ أو  )) بعضها من بعض ((وقوله: 

ة، ومن الظاهر الشمول؛ ألن اآلدميني كلهم من جنس واحد؛ ما فيه آدمي كان باألول قرد كما يقوله إخوان القرد

أقروا على أنفسهم بأم قردة؛ اآلدمي أصله آدمي خلق اهللا أباه بيده ابتداء؛ لكن هؤالء أبوا إال أن جيعلوا 

يف اخللقة؛ من آدم إىل يومنا هذا مل تتغري اخللقة إال يف قوة اجلسم  )) بعضها من بعض ((أنفسهم من القرود؛ ف

وضخامة اجلسم؛ ألن آدم خلق طوله يف السماء ستون ذراعا وعرضه أيضا على ما يف حديث كثرية سبعة أذرع؛ 

ه وهذا اخللق نقص نقص حىت وصل إىل هذه األمة وانتهى؛ ألن هذه األمة هي آخر األمة؛ وال يرد على ذلك أن

يف بعض املناطق يكون اجلنس البشري ضخما ويف بعض املناطق يكون دون ذلك؛ ألن هذا من تغري املناخ 

يف  )) بعضها من بعض ((مرحلة لبين آدم ألننا حنن آخر األمم؛ كذلك  والوراثة؛ لكن األصل أننا نعترب يف آخر

 األصل؛ فإنه يكون خارجا مبا خرج به . اآلداب، واألخالق، والديانات إال من كان منهم ظاملا خارجا عن هذا

ختمها بالسمع والعلم إشارة إىل أن كلما يقوله هؤالء املصطفون أو  )) بعضها من بعض واهللا سميع عليم ((

 ؛يفعلونه فإنه معلوم عند اهللا؛ فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون؛ بل ويعلم ما ال يفعلون مما يكون يف قلوم

يف   ؛ ألن اهللا تعاىل يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون .يف قلوم علونه وإن مل يكنبل ويعلم ما سيف

ومن فوائدها  هاتني اآليتني فوائد؛ يف األوىل بيان: أن اهللا اصطفى هؤالء، هؤالء املخلوقات على بقية املخلوقات .

الخيرة  يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهموربك  ((أيضا: أن هللا أن خيتار من خلقه ما شاء؛ كما قال تعاىل: 

ومن فوائدها: أن التفاضل كما يكون يف األعمال يكون يف األعيان، كما  )) . سبحان اهللا وتعالى عما يشركون

يكون يف األعمال ويف األوصاف يكون كذلك يف األشخاص؛ وهلذا نقول: إن جنس العرب أفضل من غريه من 

ل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل املطلق وإن ختلفت التقوى صار معدنه األجناس؛ لكن هذا اجلنس الفاض



طيب وعمله خبيث فيزداد خبثا لكونه لكون منشأه أو أصله طيبا مث ارتد بنفسه إىل اخلبث؛ ألن من كان منشأه 

زنت احلرة طيبا مث نزل بنفسه إىل مستوى األدىن صار أكثر لوما ممن مل يكن كذلك؛ أليس هكذا ؟ ولذلك لو 

جللدت مائة جلدة إن كانت غري حمصنة ورمجت إن كانت حمصنة؛ ولو زنت األمة مل ترجم ولو كانت متزوجة ومل 

جتلد مئة جلدة، جتلد مخسني جلدة؛ ألن هناك فرقا بني إنسان أصله كرمي وشريف مث يضع نفسه موضع الو  ؛ 

الناس خيتلفون يف أجناسهم يدل هلذا أن اهللا وبني شخص كان يف األصل على خالف ذلك؛ ويدل هلذا أي ألن 

وقد جعلها اهللا تعاىل يف العرب يف حممد صلى اهللا عليه  )) رسالته اهللا يعلم حيث يجعل ((قال يف كتابه: 

وسلم؛ فإذا كان حممد أطيب اخللق وأشرفه لزم أن يكون جنس العرب أيش؟ أطيب األجناس وأفضلها وأشرفها 

إذا خياركم في اإلسالم خياركم في الجاهلية  (لنيب عليه الصالة السالم أنه قال: وهو كذلك؛ وقد ثبت عن ا

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم  ((فإن قال قائل: ما اجلواب عن قوله تعاىل:  . ) فقهوا

فاجلواب: أن نقول إن اجلواب عن هذه اآلية الكرمية:  لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم )) ؟ شعوبا وقبائل

أن اهللا تعاىل أراد أن ميحوا ما كان أهل اجلاهلية يعتدون من الفخر باألنساب حيث يقول أنا من قبيلة الفالنية أنا 

إىل من قبيلة الفالنية؛ فبني اهللا أن هذه الشعوب والقبائل من أجل التعارف ال التفاخر؛ وأن فخركم ال يقربكم 

وهذا ال ينايف أن يكون جنس العرب  )) أتقاكم إن أكرمكم عند اهللا ((اهللا؛ الذي يقربكم إىل اهللا هو التقوى 

أفضل من غريهم كما حققه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب "اقتضاء صراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم" 

أهل العلم من أن الصاحلني من البشر أفضل من ومن فوائد اآلية الكرمية: ما ذكره بعض  وأدلته ما مسعتم .

واملالئكة عامل؛ فيكون املصطفون من هؤالء أفضل من  )) العالمين ((املالئكة، أفضل من املالئكة قال: لقوله: 

املالئكة؛ واستدلوا بأدلة أخرى كأمر اهللا للمالئكة بالسجود آلدم وغري ذلك؛ وعندي أن البحث يف هذه املسألة 

علم؛ ألنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فالنا أفضل من جربيل أو جربيل أفضل من فالن؟ أو إن الصاحلني من فضول ال

 ((من بين آدم أفضل من املالئكة أو املالئكة أفضل من الصاحلني؛ حنن نعلم أن املالئكة مقربون عند اهللا؛ 

كال إنها تذكرة  (( )) لحافظين كراما كاتبينوإن عليكم  ((وأم كرام  )) والنهار ال يفترون يسبحون الليل

أما أنه أفضل من بين آدم من  )) صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة فمن شاء ذكره في

صاحلني من بين آدم أو الصاحلون من بين آدم أفضل منهم فهذا شيء مل يكلف به؛ ولذلك ما جاءت السنة 

تفضيل؛ أعط هلؤالء فضلهم وهلؤالء فضلهم ولو كان هذا من األمور اليت البد من بالتمييز بني هؤالء وهؤالء أو بال

:  ؛ ولكن إذا ابتلينا مبن يقول بني أيهما أفضل؟ فنقول اعتقادها وال يتم اإلميان إال ا لكان اهللا ورسوله يبينه

: إن املالئكة أفضل باعتبار ؛ ومجع شيخ اإلسالم رمحه اهللا بني هذين القولني؛ فقال  العلماء يف ذلك اختلفوا



؟ قال: نعم ألن النور أفضل من طني واملالئكة خلقوا  ؛ كيف هذا ؛ وصاحل البشر أفضل باعتبار النهاية البداية

من النور من مادة مشيعة مضيئة حمبوبة خبالف الطني؛ وأما يف النهاية فإن اجلنة تكون للصاحلني من بين آدم ومن 

يدخلون على أهل اجلنة من كل باب سالم عليكم مبا  وقد ذكر اهللا عزوجل أن املالئكةاجلن على القول الراجح؛ 

صربمت يهنئوم ويبشروم؛ ومع ذلك فإين أرى أن اإلمساك عن هذا أوىل؛ وأن نعرف فضل املالئكة ونعرف 

   ؛ وأما أيهما أفضل فهذا أمر مل نكلف به . فضل الرسل الذين اصطفاهم اهللا من بين آدم

  هل هذا له أصل ؟  ...إن اهللا تعاىل خلق املالئكة  شيخ ائل :الس

؛ أي نعم صحيح بعض الناس يقول هكذا؛ ولكنه يقول من قال إن  أبدا ما له أصل، ما له أصل الشيخ :

املالئكة ال شهوة هلم؟ إن أردت بالشهوة النكاح فهذا ال يكون للمالئكة ألن املالئكة صمد وال يتزوجون وال 

، هم يريدون اخلري ويسبحون اهللا  ؛ وإن أردت بالشهوة ما يريد اإلرادة فلهم إرادة بالشك وال يشربونيأكلون 

  وميتثلون أمره .

؛ أما احليوان أيضا عقل  ال أبدا هذا تصنيف من بعض الناس، تصنيف جاز هلم هذا التقسيم أي نعم الشيخ :

، تتقي من الشمس ومن الربد،  ي يضرها والذي ينفعها، تعرف الذ ، هلا عقل حبسبها احليوان ؟ عقلها حبسبها

تطلب املاء، تطلب األكل، هلا عقل لكن حبسبها؛ لو قال هلا عقل كعقل بين آدم   إذا جاءت  تقول روح وراءك 

   ، جعل عقلها يناسبها . ؛ لكن اهللا ما جعل علقها كعقل بين آدم نعم؟ صحيح

  قبلها ؟  العالقة هلذه اآلية مع اليت شيخ السائل :

   ؛ ما نعرف العالقة بني كل آية وأخرى . صلة بابتداء الكالم الشيخ :

  جزاك اهللا خري؛ بالنسبة لنظرية التطور يف بعض احليوانات هل هي صحيحة ؟  السائل :

  ؛  ال الشيخ :

  ؟  طيب الدليل السائل :

  وهذه بعري وهذه وهذا بقرة وهذا محار؛، ما عندنا غري الواقع؛ الذي يشف هذه دجاجة  الدليل الواقع الشيخ :

  إذا التطور هذه خاطئة ؟  السائل :



   كرب ميكن بعد عشر سنني تصنعها ؟ خاطئة نعم ؛ من قاله ؟ ويش أصل الدجاجة ؟ طري، طريا صغري مث   الشيخ :

   ؟ اآلل ؟ من هم اآلل يا شيخ السائل :

اآلل هم من ينتمي إىل الشخص وقد يطلق اآلل على األتباع، األتباع  مثل اللهم صل على حممد   الشيخ :

  أي أتباعه على القول الراجح نعم . وعلى آل حممد

  شيخ أبو اجلن يطلق على من؟  السائل :

  ؟  نعم الشيخ :

   ؟ أبو اجلن السائل :

أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم  ((هللا تعاىل: أبو اجلن الشيطان، أبو اجلن هو الشيطان قال ا  الشيخ :

  . )) لكم عدو

  ؟  إىل السماء يقال إن الشيطان أخذهم املالئكة من األرض ورفعوه السائل :

ال ال ال هذه إسرائيلية؛ أصال الشيطان خلق من النار؛ واملالئكة خلقوا من النور؛ خلق من النار إن اهللا  الشيخ :

  مثل ما خلق البشر من الطني خلق الشيطان من النار  .على كل شيء قدير 

  فكيف . . .؟  اجلن منهم مسلمون . السائل :

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس  ؟ (( أليس من بين آدم من هو من أوالد شياطني اإلنس الشيخ :

  .  نعم؛ على كل شيء قدير  اجلن فيهم الشياطني وإن كان أصلهم من الرتاب )) والجن

  ما ذكر من نسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل آدم ؟ السائل :

املؤرخون يذكرون هذا لكن روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إىل عدنان قال:    الشيخ :

   كذب النسابون؛ يعين أننا ال نعرف إال إىل عدنان وما عدا ذلك اهللا أعلم به .

  لقولني يف آل عمران هل هو أبو موسى أو أبو مرمي ؟شيخ أقوى ا السائل :

  نعم واهللا كل له وجه، كل قول له وجه كما ذكرناه .  الشيخ :



   ؟ ؟ هل األنعام نزلت من السماء ؟ األنعام شيخ السائل :

بس؛ ما ندري ما  )) ثمانية أزواج أنزل من األنعام ((أي نعم ؛ ما يف القرآن أا نزلت من السماء   الشيخ :

طيب أين اللباس؟ من األشجار مصنوع من  يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا )) ((قيده اهللا ؛ قال اهللا تعاىل: 

  األشجار من األرض. 

بطني محررا فتقبل مني  (( إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما وضعت وليس الذكر   أنت السميع العليم إنك

كاألنثى وإني سميها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 

لت هو زكريا كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قا نباتا حسنا وكفلها

ذرية  : ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل ))  من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغير حساب

 ((يف هذه اآلية بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض؛ لقوله:  )) بعضها من بعض واهللا سميع عليم

  ومن فوائدها: الرد على من زعم أن البشر متطور  )) ذريتا بعضها من بعض



ومن فوائدها: الرد على من قال: إن اإلنسان متطور من جنس آلخر، من قردة لآلدميني للبشر؛ وجدير بأن 

؛ أما حنن فنقول: إن أصلنا آدم عليه الصالة انسمي هذا القائل قردا؛ ألنه رضي لنفسه أن يكون أصله قرد

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . وأنه جنس مستقل بنفسه ال متطور ،والسالم الذي خلقه اهللا بيده من تراب

إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: السميع والعليم؛ فالسميع يتعلق باألصوات؛ والعليم يتعلق بكل شيء، 

واألعيان، بكل شيء؛ وقد مر علينا أن أمساء اهللا سبحانه وتعاىل تتضمن أو يتضمن  ،واألحوال ،باألصوات

ان ا ثالثة أشياء إن كانت متعدية وشيئني إن كانت الزمة؛ إن كانت متعدية يتضمن اإلميان ا ثالثة اإلمي

أشياء؛ أوال إثباا امسا من أمساء اهللا، يعين أن تثبت أا اسم من أمساء اهللا، ال تنكرها؛ الثاين؛ إثبات ما تضمنته 

الث: إثبات احلكم الناتج عن هذه الصفة؛ كم هذه يا من صفة، أو استلزمته، ما تضمنته أو استلزمته؛ والث

سامي؟ ثالث؛ ما هي؟ إثبات اسم اهللا؛ إثبات هذا االسم على أنه اسم من أمساء اهللا؛ وإثبات احلكم؛ ال؛ إثبات 

 الصفة املستلزمة أو؛ إثبات ما تضمنه أو استلزمه من الصفة؛ إثبات احلكم؛ طيب حنن قلنا الكالم املتعدي .

ل: ما تضمنه أو استلزمه هل هناك فرق بني التضمن واالستلزام ؟ نعم، التضمن جزء مما دل عليه االسم طيب نقو 

بلفظه هذا التضمن، جزء مما دل عليه بلفظه؛ فمثال اسم اخلالق يتضمن الداللة على ذات اهللا عزوجل، والداللة 

ألنه ال خلق إال بعلم وقدرة؛ فاملهم أنه  ، ويتضمن العلم والقدرة على وجه االلتزام؛على صفة اخللق هذا تضمن

ال يتم لك االسم إال بإثبات هذه األشياء الثالثة؛ أوال إثبات اسم من أمساء اهللا؛ والثاين: إثبات ما تضمنه أو 

استلزمه من صفة؛ والثالث: احلكم املرتتب؛ فمثال االسم اخلالق؛ والصفة املتضمنة اخللق؛ واملستلزمة العلم 

ألثر أو احلكم أنه خيلق؛ فهو خالق خبلق؛ الرمحان اسم؛ تضمنه للرمحة صفة؛ يرحم حكم أو أثر؛ أما والقدرة؛ وا

إذا كان الزما فإنه ال يتم اإلميان به إال بإثبات اسم من أمساء اهللا، وإثبات ما تضمنه من صفة؛ فاحلي مثال ال 

الصفة وهي احلياة؛ هذه هي القاعدة يف إثبات يتعدى لغري اهللا نثبته امسا من أمساء اهللا، ونثبت ما تضمنه من 

أمساء اهللا وصفاته؛ إذا طبقنا هذه القاعدة على امسني املوجودين معنا؛ فالسميع يتضمن اإلميان به على أنه اسم 

  من أمساء اهللا؛ واإلميان بالصفة اليت تدل عليها وهي السمع؛ واألثر أو احلكم أنه يسمع؛ وكذلك نقول يف عليم .

يعين اذكر إذ قالت؛ وهذا الرتكيب موجود يف القرآن كثريا، موجود  )) إذ قالت امرأة عمران ((ل اهللا تعاىل: مث قا

يف القرآن كثريا؛ وإمنا حذف العامل لداللة السياق عليه؛ وتلك قاعدة مشهورة عند النحويني أشار إليها ابن 

  مالك فقال:

  ن عندكما جائز كما       تقول زيد بعد موحذف  ما يعلم                             



فهنا العامل احملذوف معلوم بالسياق؛ اذكر إذ قالت، يعين اذكر هذه احلال اليت صدر فيها هذا القول من امرأة 

 إذ قالت امرأة ((من امرأة عمران؟ هي أم مرمي يعين جدة عيسى بن مرمي؛  )) إذ قالت امرأة عمران ((عمران 

)) منادى حذفت منه ياء النداء وأصله  رب (( )) ت لك ما في بطني محررا فتقبل منيعمران رب إني نذر 

لكثرة استعماله؛ وحذف منه ضمري املتكلم الياء يا رب؛ ولكن حتذف ياء النداء يف مثل هذا الرتكيب اختصارا 

مبعىن  )) نذرت )) (( رب إني نذرت لك ما في بطني محررا : (وأصلها: ريب إين، حذفت ختفيفا ؛ وقوهلا

التزمت أن يكون ما يف بطين حمررا من خدمته وتقيده ا ليكون خادما للمسجد، املسجد األقصى؛ وكان من 

عادم أن يفعلوا ذلك أي أن اإلنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما خبدمة املسجد األقصى تعظيما له؛ فتقول: 

اسم موصول يفيد العموم؛ فيشمل ما  )) ما في بطني ((وقوهلا:  )) رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ((

فإذا قال قائل: كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنني وهي  . لو وضعت واحدا أو اثنني، وذكرا أو أنثى

فاجلواب: أن األمساء املوصولة  وحمررا واحد ؟ ومل تقل: حمررين ؟ )) إني نذرت لك ما في بطني محررا ((تقول: 

اليت تصلح للمفرد وغريه جيوز فيها مراعاة لفظها باإلفراد، ومراعاة لفظها باإلفراد إن كان مرادا ا املشرتكة أي 

مفرد والتثنية إن كان مرادا ا املثىن، واجلمع إن كان املراد ا اجلمع مذكرا كان أو مؤنثا؛ وعليه فال مينع أن يكون 

أن يكون شامال ملا تضعه ولو كان أكثر من واحد؛ ألنه أفرد باعتبار أيش؟ باعتبار اللفظ؛  محررا )) ((قوهلا: 

ومن يؤمن باهللا ويعمل  ((وكذلك من الشرطية جيوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة املعىن؛ أمل تروا إىل قول اهللا تعاىل: 

 جنات تجري من تحتها األنهار ويدخله (( باعتبار أيش؟ اإلفراد هنا باعتبار اللفظ )) صالحا يكفر عنه سيئاته

 ؛باعتبار اللفظ )) أحسن اهللا له رزقا قد ((باعتبار املعىن؛  )) خالدين فيها أبدا ((ذكره باعتبار اللفظ  ))

 ((عام يشمل كل ما يف بطنها من ذكور أو إناث، واحد أو متعدد؛  )) إني نذرت لك ما في بطني ((تقول: 

يعين تقبل مين هذا التقرب  )) مني فتقبل ((؛  من أيش؟ من قيد خدميت إىل خدمة املسجد األقصى )) محررا

هذه اجلملة استئنافية  )) إنك أنت السميع العليم (( ؛ إليك بنذر هذا احلمل الذي نذرته ليقوم خبدمة بيتك

نا مسع اإلدراك ومسع اإلجابة؛ يعين للتعليل يعين أين سألتك أن تتقبل مين ألنك السميع العليم؛ السميع تشمل ه

أنك تسمع دعائي وتستجيبه؛ وقد مر علينا أن السميع من أمساء اهللا يتضمن السمع اإلدراك ومسع اإلجابة؛ وأن 

 )) سميع الدعاء ((السميع تأيت مبعىن استجابة كما يف قول املصلى: (مسع اهللا ملن محده) أس استجاب؛ فهنا 

إلجابة ؟ يشمل األمرين، يشمل األمرين؛ لكن فائدة الداعي مباذا؟ باالستجابة؛ وقوهلا: أيهما أنسب اإلدراك أو ا

مبا يكون صاحلا، وبكل شيء؛  )) العليم ((يعين السامع لدعائي املستجيب له؛  )) إنك أنت السميع العليم ((

لكن ذكر العلم هنا ألن اإلنسان قد يسأل الشيء وليس من صاحله حصوله فيسند األمر إىل علم اهللا عزوجل؛ 



ومن املعلوم أن الداعي إذا دعى فإنه حيصل له واحد من أمور ثالثة؛ إما أن يستجيب اهللا له الدعاء؛ وإما أن 

ثل ما دعا به؛ وإما أن يصرف عنه من السوء ما أعظم؛ هذا باإلضافة إىل أن يدخر له ذلك يوم القيمة، فيعطيه م

))  فلما وضعتها ((  فلما وضعتها ؟ )) إنك أنت السميع العليم ((الدعاء نفسه عبادة يثاب عليه اإلنسان؛ 

ء على أنه ذكر؛ ا وكان قد نذرته حمررا بناومل يقل: مراعاة أليش؟ مراعاة للمعىن؛ ألا وضعت أنثى؛ فلما وضعته

)) وهذا اعتذار منها إىل اهللا أا وضعتها أنثى  قالت رب إني وضعتها أنثى (( ملا وضعتها اعتذرت إىل را

واهللا أعلم بما  ((قال:  ؛  وجل من هذا النذر فكأا تعتذر من اهللا عز واألنثى ليس من العادة أن ختدم املسجد

رب  ((؛ ونفسرها على الوجهني؛ أما قوهلا:  قراءة سبعية )) وضعتواهللا أعلم بما  (()) ويف قراءة:  وضعت

)) فقد علمتم أن الغرض من هذه اجلملة أيش؟ االعتذار ال إخبار اهللا مبا وضعت ألنه عامل  إني وضعتها أنثى

 عزوجل؛ هو الذي خلقها وهو الذي وضعت بإذنه وأمره؛ فاألمر ال خيفى عليه؛ لكن ذكرا اعتذارا؛ وعلى هذا

 )) أعلم بما وضعت واهللا ((تكون اجلملة من باب ا؛ نعم  )) واهللا أعلم بما وضعت ((فنقول على قراءة: 

رب إني وضعتها أنثى تكون اجلملة من باب االحرتاس حىت ال يظن ا أا تعتقد أن اهللا مل يعلم  فقالت: (( 

أؤمن بأنه عامل مبا وضعت هذا على قراءة  فلست أخرب اهللا بأمر خيفى عنه؛ بل أنين )) واهللا أعلم بما وضعت

فالكالم من اهللا؛ وفيه دفاع عن هذه املرأة بأن  )) واهللا أعلم بما وضعت ((ضم التاء؛ أما على قراءة السكون 

واهللا  (()) إخبارا منها هللا؛ ألنه سبحانه وتعاىل زكاها بقوله:  إني وضعتها أنثى : ((اهللا تعاىل يعلم أا مل تقل

ال يعين  )) وضعتها أنثى رب إني (()) هذا من وجه؛ من وجه آخر ليبني عزوجل أن قوهلا:  بما وضعتأعلم 

 )) أعلم بما وضعت واهللا (())  رب إني وضعتها أنثى ((أن اهللا ال يعلم مبا وضعت بل هو عامل وإن قالت: 

وأعلم اسم تفضيل يدل على أن املفضل زائد على املفضل عليه يف هذا الوصف؛ كما لو قلت: فالن أكرم من 

فالن معناه أن هذا املفضل وهو فالن زائد يف الكرم على املفضل عليه؛ فأعلم هنا يعين أعلم من كل أحد مبا 

م ضعف قول من قال: إن اسم التفضيل هنا وضعت؛ ففيه إثبات العلم هللا عزوجل مع الزيادة؛ وذا التقرير نعل

أي واهللا عامل مبا وضعت؛ فإن هذا القول  )) واهللا أعلم بما وضعت ((مبعىن اسم الفاعل، وأن معىن قوله: 

، قصور يف تفسري كالم اهللا؛ ألن إثبات العلم بال تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل، أليس  الشك قصور

ن عامل ال مينع أن يكون غريه مساويا له يف العلم؛ لكن إذا قلت: فالن أعلم من كذلك؟ ألنك إذا قلت: فال

فالن صار فاضال غريه بالعلم وغريه مفضول؛ وال أعلم سبحان اهللا كيف يفر بعض العلماء من إثبات املفاضلة 

ضي املشاركة هو بني اهللا سبحانه وتعاىل وبني خلقه مع أن املفاضلة ال تدل على أي نقص؛ بل اللفظ الذي يقت

الذي قد حيتمل النقص واملماثلة؛ لكن اللفظ الدال على املفاضلة ليس فيه نقص بوجه من الوجوه؛ فاهللا أعلم من  



فيه حبث وهو أن ما اسم  )) (( واهللا أعلم بما وضعتوقوله:  كل أحد سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا .

))؛  بما وضعت ((أو  )) واهللا أعلم بما وضعت ((فأين العائد ؟  موصول، واسم املوصول حيتاج إىل عائد

طيب السؤال مرة ثانية: إىل أين ذهبت يف  ؟ يعين العائد حمذوف، ضمري مفعول به حمذوف، ما وضعته أو مبا 

أو ؛ هل هذا من كالمها )) ليس الذكر كاألنثى وليس الذكر كاألنثى ((قال اهللا تعاىل:  . وضعته على القراءتني

)) فالظاهر أنه من كالم اهللا أن كونه من كالم اهللا   واهللا أعلم بما وضعت ((من كالم اهللا؟ أما على قراءة: 

)) فإن   واهللا أعلم بما وضعت (()) من كالم اهللا؛ وأما على قراءة:  أعلم بما وضعت (( واهللاأرجح؛ ألن قوله: 

رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما وضعت وليس  ((كونه من كالمها أرجح لئال تتشتت اجلمل ولنقرأ اآلية: 

))  واهللا أعلم بما وضعت ((تكون اآلن متسقة متناسقة؛ لكن إذا جعلنا  )) مريم الذكر كاألنثى وإني سميتها

)) ومن مث  واهللا أعلم بما وضعت ((متسقا مع قوله:  )) (( وليس الذكر كاألنثىمن كالم اهللا صار قوله: 

اختلف العلماء هل هذه اجلملة من كالم اهللا أو من كالم مرمي؛ وحنن نقول: االحتمال موجود، يعين احتمال 

 ((يرتجح أنه من كالم من؟ مرمي؛ وعلى قراءة:  )) بما وضعتاألمرين موجود بك ل حال؛ لكن على قراءة: 

ح أنه من كالم اهللا؛ على كل حال يف هذه اجلملة بيان أن الذكر ال مياثل األنثى وكأن )) يرتج مما وضعت

اإلنسان حيدث نفسه ويقول: إن مقتضى احلال أن تكون العبارة: وليس األنثى كالذكر؛ ألن العادة أن األدىن هو 

)) وهلذا  الذكر كاألنثى وليس : ((الذي يشبه باألعلى؛ فهنا: ليس األنثى كالذكر، أقرب إىل بادئ الرأي من

ادعى بعض العلماء أن يف التشبيه قلبا، أن يف التشبيه قلبا؛ والتشبيه املقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية، 

يف التشبيه  أسلوب من أساليب اللغة العربية والسيما عند الشعراء يف العصور الوسطى حىت إن بعضهن يبالغ

  املقلوب حىت يقول: 

  غرته     وجه الخليفة حين يمتدح وبدا الصباح كأن                         

الصباح الذي ميأل األفق ويضيء الدنيا كأن غرته، بياضه وجه اخلليفة إذا امتدح؛ ويش اخلليفة ؟ الواجب؛ طيب 

تشبيه على هذه من املبالغة الكريهة يف الواقع؛ املهم أن بعضهم قال: إنه على تشبيه املقلوب؛ وبعضهم قال: إنه 

أصله ووضعه؛ فليس الذكر كاألنثى؛ وشرف الذكر على األنثى يعرف من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى؛ ولكن 

ليس الذكر يف خدمته لبيت املقدس كاألنثى؛ أرفع وإال أدىن ؟ أرفع؛ وسيأيت إن شاء اهللا بقية البحث يف الدرس 

   القادم .

  



  هل مرمي أخت موسى بن عمران ؟ السائل :

؛ وقد أورد هذا على الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ كيف يف عمران، مرمي ابنت  بينهما أزمنة متطاولة يخ :الش

فقال: إمنا كانوا  )) أخت هارون ((طيب اصرب اصرب؛ يف قوله:  )) أخت هارون : ((عمران وهارون؛ ال يف قوله

 ((امرأة مرمي بنت عمران؛ ال ميكن أن تكون أختا ملوسى بن عمران؛ ألن الرسول يقول: هارون  يسمون بأنبياء .

؛ أخت هارون غري  و موسى بن عمران ؛ إم كانوا يسمون بأمسائهم يعين وبينهم أزمنة كثرية )) يا أخت هارون

   ، غري أخت موسى . أخت موسى

  بطنها ؟ شيخ ما هو سبب نذر امرأة عمران ما يف السائل :

   ، رغبة منهم يف خدمة املسجد . أبدا الشيخ :

  هل تفضيل بين إسرائيل على العاملني مطلق ؟ السائل :

؟ أحيانا العام خيصصه القرينة احلال أو قرينة املقال؛ يعين قد تكون قرينة حالية أو  أيه حنن استشكلنا هذا الشيخ :

لفظية؛ كان لفظية فهو قرينة مقال، وإن كانت حالية فهي قرينة احلال؛ اهللا ذكر أنه فضل بين إسرائيل على 

اخترناهم على علم على ولقد  ((العاملني ومعلوم أن أمة حممد أفضل منهم، قال اهللا تعاىل يف بين إسرائيل: 

   فاملراد على عاملي زمام . العالمين ))

 فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما وضعت وليس الذكر ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

كاألنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 

حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت  نباتا

هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية 

 يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة طيبة إنك سميع الدعاء فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب أن اهللا

يعين ليس مساويا لألنثى وإذا ))  وليس الذكر كاألنثى ((  . )) ونبيا من الصالحين من اهللا وسيدا وحصورا

؛ ألن التساوي يكون بني الشيئني؛ فإذا انتفت املساواة يف لذكرلانتفت مساواة الذكر لألنثى انتفت مساواة األنثى 

يف اآلخر؛ فال سواء بني الذكر واألنثى؛ بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه؛ أحدمها لزم أن تكون منتفية 

األنثى تفوق الرجل يف شيء والرجل يفوق األنثى يف شيء؛ لكن الغالب أن الصاحل خلدمة املساجد هو الرجل 

ا خترج منه ما ألنه أقوى وأذكى وأعقل وأدون يف العمل؛ األنثى إذا حاضت مثال ما تستطيع أن ختدم املسجد أل



جتلس؛ هذا إن كانت شريعتهم كشريعتنا؛ وأيضا األنثى ال تتحمل من األعمال ما هو مشق؛ بل هي أضعف من 

الرجل وإن كان قد يكون عندها من اجللد و الصرب أكثر من مما عند الرجل يف معاناة األشخاص ال يف معاناة 

وليس الذكر كاألنثى  ((ن الرجل كما هو معروف؛ قال: املصائب؛ فإن املرأة يف معاناة املصائب أدىن بكثري م

وهذا االسم إما أن يكون مشهورا عندهم  )) إني سميتها مريم (()) تقوهلا من؟ تقول أمها  وإني سميتها مريم

أو أا اختارت بأمر يريده اهللا عزوجل؛ على كل حال ال أستطيع أن أعلل ملاذا اختارت هذا االسم؛ ألن هذه 

أعيذ أي أستجري  )) وإني أعيذها بك ((قضية عني واهللا أعلم ما هو السبب أا اختارت هذا االسم؛ قالت: 

عناها االستجارة، االستعارة االستجارة من أمر مكروه؛ وهلذا نستعيذ باهللا من الشيطان بك هلا؛ ألن االستعارة م

الرجيم، ونستعيذ باهللا من عذاب جهنم وعذاب القرب، وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال؛ قالوا أي أهل 

  وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: اللغة: العياذ من املكروه واللياذ يف رجاء احملبوب، اللياذ يف رجاء احملبوب

أحاذره                                               مما   به  ألوذ  أؤمله      ومن  فيما به   يا من ألوذ                        

  وال يهيضون عظما أنت جابره ال يجبر الناس أنت كاسره                            

 أعيذها ((هو خياطب ملكا من امللوك وهذا الوصف ال يليق إال باهللا عزوجل؛ لكن الشعراء يتبعهم الغاوون؛ إذا 

يعين أستجري بك ال من الشيطان الرجيم؛ والشيطان اهو أبو اجلن كما قال  )) بك وذريتها من الشيطان الرجيم

أو من شاط  وهنا نقول: شيطان من شطن )) عدوأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم  اهللا تعاىل: ((

؟ قوالن؛ فمنهم من قال: إنه من شطن أي بعد؛ ومنهم من قال: من الشاط أي غضب؛ بأن طبيعة الشيطان 

الغضب والسرعة وعدم التأين وهو أيضا قد بعد من رمحة اهللا؛ ولكن الظاهر أنه من شطن وأن النون أصلية 

مبعىن املرجوم، وأصل الرجم القذف  )) الرجيم (( الشيطان الرجيم )) ((: ولذلك ال مينع من الصرف؛ وقوله

باحلجارة؛ ومنه رجم الزاين؛ وعلى هذا فيكون يف الكالم استعارة أي أننا استعرنا الرجم باحلجارة الدال على إبعاد 

املرجوم للمبعد املطرود؛ فالرجيم هنا فعيل مبعىن مفعول أي مطرود مبعد عن رمحة اهللا عزوجل؛ ومن العلماء من 

يأيت مبعىن الطرد حقيقة ال استعارة؛ وعلى كل حال فإذا اتضح املعىن فسواء كان الرجم استعارة أو  قال: إن الرجم 

ألن الشيطان الرجيم مبعد  وإمنا استعاذت هلا من الشيطان الرجيم )) من الشيطان الرجيم ((كان أصليا حقيقة؛ 

سيما بنو آدم؛ ألن بين آدم أعداء للشيطان؛ عن رمحة اهللا؛ واملبعد عن رمحة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرمحة ال

))  إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ((قال اهللا تعاىل: 

فهو عدو والعدو ال يريد من عدوه إال ما فيه هالكه؛ وهلذا استعاذت بربه عزوجل هلذه األنثى من الشيطان 



وإني  (())؛ يقول:  ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ((ا؛ قال اهللا تعاىل: الرجيم لئال يغويها ويذهل

)) مل يكن هلا ذرية إال واحدة؛ من؟ عيسى بن مرمي؛ وهل لعيسى ذرية  بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعيذها

بناء على أي شيء؟ بناء  وذريتها )) ((؟ اهللا أعلم قد يكون له ذرية وقد ال يكون؛ لكن مهما كان هي قالت: 

على األصل والغالب؛ األصل والغالب أن األنثى تتزوج ويكون هلا ذرية؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد ذه املرأة 

قال أهل اللغة مبعىن قبل؛ وهلذا قال  )) تقبل فتقبلها ربها بقبول حسن )) (( : ((قال اهللا تعاىل  شيئا آخر .

ومل يقل: بتقبل؛ واملصدر املوافق لتقبلها تقبل؛ أما قبول فهو يف هذا  )) فتقبلها بقبول ((قبول ومل يقل تقبل؛ 

ومل يقل: إنباتا؛ لكن هل تقبل  )) واهللا أنبتكم من األرض نباتا ((املوضع اسم مصدر وليس مبصدر كقوله: 

؛ قول: إن تقبل مبعىن قبل  وقبل مبعىن واحد؟ أو أن يف تقبل شدة العناية ومبالغة ؟ قوالن، وما أكثر القولني

كتعجب مبعىن عجب وتربأ مبعىن برئ؛ تقول تربأ من فالن مبعىن برئ منه؛ وقول الثاين: أن تقبل أبلغ من قبل، 

أبلغ وعللوا ذلك بعلة الغالبية وهي أن الغالب أن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن؛ كيف زيادة املبىن تدل على 

طابقني صار أكثر من الطابق الواحد ؟ نعم هو صحيح، الطابق الواحد  علت البيتزيادة املعىن؟ يعين إذا ج

يفصح مائة نفر مثال؛ الطابقني؟ مائتني؛ لكن هم ال يريدون هذا، يريدون أن زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة 

نمل ومنلة وشجر معناها؛ وهذا كما مر علينا كثريا ليس مطرا بل هذا هو الغالب وقد يكون األمر بالعكس؛ ك

رب مبعىن اخلالق  )) تقبلها ربها ((وشجرة وبقر وبقرة؛ أيهن أكثر؟ الزائدة وإال ناقص ؟ الناقص أكثر؛ طيب 

املالك املدبر، هذا رب بنسبة هللا عزوجل، إذا أضيفت الربوبية إىل اهللا عزوجل فهذا معناه أنه اخلالق فال خالق 

 مدبر غريه؛ وهذا النفي باعتبار اإلطالق؛ فال خالق على سبيل اإلطالق غريه، املالك فال مالك غريه، املدبر فال

إال اهللا؛ وإذا أضيف اخللق إىل غريه فإمنا هو باعتبار التغيري والتصيري ال باعتبار األصل؛ فخلق الباب من خشبة 

هللا عزوجل وال ليس أصليا؛ بل هو تغيري وتصيري صري اخلشبة بابا فخلقه؛ لكن أصل هذه اخلشبة من خلقها؟ ا

يستطيع أحد من اخللق أن خيلق خشبة واحدة وال غصن شجرة؛ واملالك على اإلطالق وإضافة امللك إىل اهللا 

)) فأضاف اهللا امللك إىل  إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ((إضافة جزئية وإال فقد قال اهللا تعاىل: 

)) فأضافه اهللا أيضا إىل اإلنسان؛ لكن هذا مقيد غاية التقييد؛  أو ما ملكتم مفاتحه ((اإلنسان؛ وقال تعاىل: 

طيب املدبر كذلك؛ التدبري على اإلطالق هو هللا عزوجل؛ أما اإلنسان فإنه وإن أضيف إىل التدبري فهو تدبري 

عامة  ربوبية اهللا نوعان: . خاص حمصور؛ على كل حال الرب املضاف إىل اهللا أيش معناه ؟ اخلالق املالك املدبر

))  ربها (() وهنا وهارون ) رب موسى ((هذه عامة؛ خاصة  )) رب السموات واألرض وما فيهن ((وخاصة؛ 

من العامة وإال خاصة ؟ اخلاصة؛ واعلم أن كل خاص من الربوبية واملعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك ممن قال 



 عكس؛ أنتم معنا ؟ اخلاص يتضمن العام وال من العلماء إنه ينقسم إىل عام وخاص أن اخلاص يتضمن العام وال

، وكل من كان اهللا معه على وجه العموموجه عكس؛ فكل من كان ربه على وجه اخلصوص فهو ربه على 

اخلصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من مسع اهللا على وجه اخلصوص فقد مسعه على وجه العموم وهلم 

والقبول من اهللا  )) بقبول حسن ((عزوجل تقبلها هذا القبول حسن  جرا؛ وهنا أضاف الربوبية إىل مرمي ألنه

حسن أنه سبحانه وتعاىل يسرها لليسر وسهل أمرها وجعلها من خرية نساء العاملني حىت أحلقها بالرجال يف 

وتأمل أن اهللا  )) فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صالحها فقال: ((

ومل يقل: من القانتات؛ ألنه كما جاء يف احلديث كمل من الرجال كثري ومل يكن من  )) من القانتين ((قال: 

النساء إال عدد قليل ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ طيب إذا نقول: إن هذا القبول هو ما حصل هلا من الرفعة 

 وأنبتها نباتا حسنا (( .اهللا عليها من نعمه  نة وغري ذلك مما أفاضعند اهللا عزوجل وتيسري األمور والذكرى احلس

أنتبها نباتا  (()) قد يعود إىل املعىن وقد يعود إىل احلس؛ قد يعود إىل املعىن فيكون  أنبتها نباتا حسنا (()) هذا 

باعتبار اجلسم  )) حسنا أنبتها نباتا ((يعين يف كمال اآلداب والعفة احلشمة وغري ذلك؛ وقد يكون  )) حسنا

يعين مبعىن أنه مناها تنمية جيدة مل يتعثر فيها جسمها حىت إن بعضهم ولعلها من اإلسرائيليات قال: (إا تنموا 

فاهللا أعلم ـ إمنا يكفي من ذلك أا نباتا حسنا، لو مل يكن من ذلك إال أنه  عام ما ينموا غريها يف عامني )اليف 

تعبة لكان هذا كافيا؛ املهم أن اهللا سبحانه وتعاىل تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا سلمها من األمراض املؤملة امل

)) هذا أيضا من التيسري، أن اهللا يسر هلا من يكفلها من الرسل؛ والشك  وكفلها زكريا (( حسنا معنويا وحسيا .

امته؛ وإذا كان عند فاسق  أن اإلنسان إذا كان عند كافل مستقيم صاحل كان هذا من أسباب أيش؟ صالحه واستق

 ((كان بالعكس؛ وهلذا قال العلماء: ال يرتك احملضون، الطفل احملضون بيد شخص ال يصونه وال حيسنه؛ قوله: 

ناصبة ملفعولني؛ أحدمها: هاء،  )) كفل ((هذه القراءة املعروفة  اليت يف املصحف؛ وتكون  )) وكفلها زكريا`

ات كان وإال من أخوات كسا ؟ كسا؛ ما الذي أعلم أا من أخوات كسا ؟ والثاين: زكريا؛ وهذا الفعل من أخو 

وخربا  أبا مفعولني ال يصح أن يكون مبتدطيب ولكن هذا ليس أصلهما املبتداء واخلرب؛ فإذا وجدت فعال ناص

كفلها  ((؛ وفيه قراءة:  فاعلم أنه من باب كسا؛ وهنا لو قلت: هي زكريا، يستقيم املعىن وإال ال؟ ال يستقيم

 وكفلها زكريا (()) والفرق بينهما: أن القراءة األوىل بألف مقصورة والثانية بألف ممدودة ؛ فيها قراءة ثالثة:  زكرياء

؛ لكن الفرق بني  )) على انه فاعل أيضا وكلفها زكرياء ((؛ يف قراءة رابعة:  على أن زكريا فاعل )) كفلها )) ((

؛ واإلعراب على  ؛ وكفل ختفف وتشدد ؛ فصار الزكريا اآلن متد وتقصر د؟ القصر وامل هذه واليت قبلها أيش

  . حسب الوضع



   وهنا سؤال هل زكريا منصرف أو غري منصرف ؟ كفلها زكريا )) ((طيب  الشيخ :

    غري منصرف الطالب :

   ؟ ، ملاذا أيه ممنوع من الصرف الشيخ :

  العلمية والعجمة .  الطالب :

  طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون عليمة ؟ ينصرف ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

  عجمة بدون علمية ينصرف ؟  الشيخ :

  ؛  نعم ينصرف الطالب :

  تكون كلمة أعجمية لكن ما هي علم ؟  الشيخ :

   ينصرف الطالب :

   فنون؛  : قالون ؛ وهلذا قال علي لشريح ألنه البد من علتني العلمية والعجمة الشيخ :



؛ طيب إذا نقول: زكريا علم أعجمي فهو ممنوع من  قالون فنون، ومعىن قالون: جيد يف لغة الرومية

كلما  (( . أي جعل كفيلها زكريا )) وكفلها ((؛  أي صار كافال هلا )) كفلها ((. ما معىن  الصرف

 كلما المحراب))، (( كلما دخل عليها زكرياء ((قراءتان؛  )) زكرياء أو (())  دخل عليها زكريا

كلما دخل احملراب عليها؛ واحملراب   )) دخل عليها زكريا المحراب)) المحراب ((وجد عندها رزقا

مفعال من احلرب وهو مكان العبادة وليس احملراب هو طاق القبلة كما هو عند الناس؛ ورأيت يف بعض 

فيجعلون  ريا المحراب ))كلما دخل عليها زك ((املساجد مكتوب على طاق القبلة على الكوس 

ء كان طاقا ااإلمام مرمي وهم ال يشعرون؛ وخيطئون أيضا يف اللفظ؛ ألن احملراب قلت: مكان العبادة سو 

حىت احلجرة اليت يتعبد فيها اإلنسان حمراب؛ وهلذا قال اهللا تعاىل  ا أو حجراعوسواء كان مكوسا أو مرب

ب مكان الذي يتعبد فيه؛ قالوا: فهو مفعال من احلرب؛ )) احملرا إذ تسوروا المحراب ((يف قصة داود: 

عليها زكريا  كلما دخل ((ومسي احلرب ألن املتعبد فيه حيارب من؟ الشيطان فلذلك مسي حمرابا؛ طيب 

وهي امرأة منقطعة للعبادة دائما يف حمراا وجيد عندها رزقا، والرزق هنا  )) المحراب وجد عندها رزقا

ما يقوم به البدن، يعين رزقا تأكله ليقوم بدا  وحتفظ حياا؛ هذا الرزق ما هو؟ قال بعض املفسرين 

ـ ما وهو من اإلسرائيليات: جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاء ـ وسبحان اهللا 

هذه؛ إذا وجد عندها فاكهة الصيف يف الصيف أو فاكهة الشتاء يف الشتاء وهي امرأة متعبدة منقطعة 

للعبادة فهو آية؛ أليش جنب الربتقال وقت الصيف والعنب وقت الشتاء ما هو الزم؛ فلذلك نقول:  

م أنه جيد عندها رزقا كلمة رزق ما يقوم به البدن وليكن فاكهة أو طعاما أو مترا أو أي شيء آخر؛ امله

يا مريم أنى  قال ((تتقوت به وهذا من اآليات؛ كيف امرأة متعبدة منقطعة للعبادة يوجد عندها رزق؛ 

إشارة إىل أا يف حال ال تقتضي أن  )) يا مريم (()) أي من أين لك هذا؟ ؛ وخاطبها بقوله:  لك هذا

للعبادة و املنقطعة للعباد ولو كان ذكرا قد ال  يكون عندها ذلك؛ ألا امرأة ال تكتسب، امرأة منقطعة

يعين انتبهي أيتها األنثى كيف يأتيك هذا  )) يا مريم ((يتيسر له الرزق؛ وهلذا ناداها باالسم قال: 

من عند اهللا؛  )) قالت هو من عند اهللا ((فكان جواا جوابا عجيبا:  ؛ )) أنى لك هذا ((الرزق؛ 

ال يلزم أن يكون اهللا تعاىل ينزهلا من السماء إليها؛ بل قد يكون ذلك بتسخري  )) من عند اهللا ((وكلمة 

اهللا هلا، بتسخري اهللا هلا من يأيت له بذلك الرزق؛ وال يلزم من ذلك أن يكون ينزل من السماء أو يأيت به 

تيها على فيمكن أن هذا الرزق يأ ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق )) ((جربائيل، قال اهللا تعاىل: 

   حسب الطبيعة لكن أيضا تسخري اهللا هلا من يأتيه ا الشك أنه من معونة اهللا وكرامة اهللا هلا .



  شيخ ؟ زكريا هل هو من حمارم مرمي عليها السالم ؟  السائل :

؛ حيي  شريعتهم ؛ ال، ما أعرف ما هو بالظاهر، الظاهر أنه ما هو من حمارمها لكنه زوج أختها الشيخ :

  ابن زكريا وعيسى رآمها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املعراج وقال: مها ابنا اخلال .هو 

   شيخ ؟ السائل :

  ؛  هل جيوز للمرأة أن ختدم املسجد كما يف حديث املرأة السوداء ؟ نعم  الشيخ :

قال: إا أوال احلديث الذي أشرت إليه اختلف فيه الرواة؛ فبعضهم قال: إنه رجل؛ وبعضهم  الشيخ :

؛ ألن لرجل  امرأة ؛ ومعلوم أن خدمة املرأة للمسجد متهيئة أكثر يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

الرجال مشتغلون بتحصيل الرزق؛ ولو أن أحدا من الرجال خدم املسجد لكان أقوى من امرأة؛ لكن  

آخر ألن عندها من اجللد  كما قلت لكم يف أثناء الدرس اليوم: املرأة قد تكون أصقل من رجل من وجه

   . واملرأة رمبا تعطي املهلة أكثر أكثر مما عند الرجل، الرجل القوي يريد كل شيء يتم بسرعة

  هل احملاريب اليت يف املساجد هل كانت يف عهد الرسول أم هي بدعة ؟  الشيخ :

  ويش احملراب؟  الشيخ :

   ؛ الذي عندنا داخل املسجد السائل :

  ؛  يقصد هذاأي نعم   الشيخ :

  كانت أوال يف البيوت ؟  السائل :

ال ال أوال كانت يف املساجد وليس أيضا من عهد قدمي، يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم  الشيخ :

  . ما يف حماريب، فيه منرب ما فيه حماريب

  ؟ إليك؛ بعضهم اآلن يا شيخ  شيخ أحسن اهللا السائل :

؛ ألم ما يفرقون بني  الناس ال يفهمون معىن البدعة من السنة؛ ألن بعض  ما هو صحيح الشيخ :

؛ فاملسلمون الذين أقروها من مئات السنني علماء أجالء أبعد عن البدعة  الوسيلة وبني ما قصد بعينه

من هؤالء عرفوا أم مل يتخذوها ليتعبدوا هللا باختاذها؛ لكن ليدلوا املسلمني على اجتاه القبلة؛ لو أن 



دخل وال يف املسجد حمراب وين يتجه ؟ وأنا رأيت بعيين أول ما جاءت الفرش يف الرياض، الفراش عاميا 

الذي فرشها كان فيها باألول صورة احملاريب؛ أما تذكرون؟؛ فيها صورة حماريب؛ فرشها الفراش وجاء 

وخلى يصلي وجه احملراب خلف القبلة بالعكس؛ فدخل الرجل وشاف احملراب ما راح قبلة املسجد كرب 

ورائه؛ إذا فيها فائدة؛ فهي مقصودة لغريها ال لذاا؛ املسلمون ال يقولون فعلناها إتباعا لرسول اهللا صلى 

هنالك ((  اهللا عليه وسلم؛ أو فعلناها تقربا إىل اهللا؛ يقولون: فعلناها ليستدل ا اجلاهل على القبلة .

نك سميع الدعاء فنادته المالئكة وهو قائم قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إدعا زكريا ربه 

يصلي في المحراب أن اهللا يبشرك بحي مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 

قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء قال رب 

 )) أيام إال رمزا واذكر ربك كثيرا بالعشي واإلبكاراجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة 

الرزق مبعىن العطاء، والعطاء ينقسم إىل قسمني: عطاء    إن اهللا يرزق من يشاء بغير حساب )) (( .

كوين؛ وعطاء شرعي؛ فالعطاء الكوين ما يرزق اهللا به سائر احليوان؛ اإلنسان  واحليوان احلالل واحلرام؛ 

هذا عطاء الكوين؛ ال خيتص به املؤمنني وال بالطيب من الرزق؛ والثاين: العطاء الشرعي وهو ما يعطاه 

؛ ويشمل أيضا للعطاء الشرعي ما ثبت  وهو الرزق اخلاص الذي ليس فيه احلالل، املؤمن من الرزق

إعطاءه مبقتضى الشرع؛ كإعطاء الفقراء من الزكاة مثال وإعطاء الغامنني من الغنيمة؛ فهذا إيتاء شرعي؛ 

مى القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتا ما أفاء اهللا على رسوله من أهل ((دليله قوله تعاىل: 

)) إيتاء  والمساكين وابن السبيل كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه

ولو أنهم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا هنا هذا اإليتاء شرعي وإال كوين؟ شرعي؛ وقوله تعاىل: (( 

هذا  الصدقات للفقراء . . .)) حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنا إلى اهللا راغبون إنما

أيضا إيتاء شرعي؛ إذا الرزق إما كوين وإما شرعي؛ فما كان لالنتفاع يف الدنيا أو ما كان به قوام اجلسد 

العلم واإلميان هذا  . فهو كوين؛ وما كان به قوام الروح والقلب أو كان بإذن من الشرع فهو شرعي

هذه  )) من يشاء : ((وقوله . ه قوام الروح والقلب؛ هذا شرعي؛ ألنه ب شرعي وإال كوين ؟ شرعي

الشك أا عائدة إىل مشيئة اهللا، الرزق ال يكون إال مبشيئة اهللا؛ ولكن أحتسبون أن املشيئة مطلقة جمردة 

؟ ال؛ بل هي مربوطة باحلكمة، يعطي ملن يشاء حلكمة ومينع من يشاء حلكمة؛ والدليل على أن كلما 

يشاء اهللا إن اهللا كان  وما تشاءون إال أن ((فهو مقرون باحلكمة قوله تعاىل: أثبت اهللا به املشيئة 

قلنا: إنه  يرزق من يشاء )) ((؛ طيب وقوله: فال يشاء إال ما اقتضت حكمته مشيئته )) عليما حكيما



)) أي بغري  بغير حساب (( . نعم نذكرها يف الفوائد إن شاء اهللا البد أن يكون مقرونا باحلكمة

أن يطعمون إن اهللا هو  ما أريد منهم من رزق وما أريد ((مكافئة، يطعم وال يطعم، يرزق وال يرزق 

فإنه يعطي ال ليعطى؛ بل  )) خبالف غريه فإنه قد يعطي ليعطى، أليس كذلك ؟ أما اهللا عزوجل الرزاق

ب على ما أعطاه اهللا من الرز يرزق بغري حساب أي بال مكافئة، ال يطلب من أحد مكافئة؛ وأما احلسا

ثم لتسألن يومئذ عن  ((ق مما اكتسبه وأين أنفقه وما أشبه ذلك فإن هذا سوف يكون، قال اهللا تعاىل: 

فصار املراد باحلساب هنا أيش؟ املكافئة؛ يعين ال حياسب خلقا ليكافئوه ولكن حياسبهم لينظر  )) النعيم

إذ قالت امرأة  ((يف هذه اآليات فوائد وأظننا نبدأ من قوله:  . أو ليعلم عزوجل ماذا أنفقوا مما أعطاهم

من فوائد هذه اآليات أوال: تعظيم هذه القصة؛ ألن اهللا أمر رسوله أن يبينها    وإال ال؟ نعم. )) عمران

من فوائدها أيضا: جواز النذر يف األمر اهول؛  . للناس؛ إذ أن التقدير: أذكر إذ قالت امرأة عمران

فهل يعين ينبين على ذلك أن يقول قائل: هللا  )) . رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ((ا: لقوهل

ومن فوائد اآلية: جواز  . علي نذر أن أتصدق مبا يف بطن هذه الشاة ؟ أو هذه البعري وينفذ النذر

فإن قال  ج .تصدق املرأة بدون إذن زوجها؛ وجهه ؟ أا نذرت التحرر أو حتريرها الولد بدون إذن الزو 

قائل: ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجها؟ أفال ميكن أن تكون استأذنت ؟ فاجلواب: بال؛ لكنه مل 

فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. فرق بني أن أسكت عن شيء وبني أن أنفي  . يذكر

هذا نقول الشيء؛ نفي الشيء ذكر لعدمه؛ لكن السكوت عنه ليس ذكرا للعدم، ليس ذكرا للعدم؛ قلنا: 

ليس يف كل مكان بل نقول هذا فيما إذا كان هناك نصوص عامة مث ادعى أحد إخراجها أو تقييدها أو 

هذا هو الذي نقول له عدم الذكر ليس ذكرا للعدم؛ وأما إذا جاءت قصة مرسلة ومل يذكر  ا أشبه ذلكم

فيها قيود األصل أيش؟ األصل عدم القيد؛ وقد جاءت الشريعة اإلسالمية مؤيدة هلذا أي أن املرأة 

ا خطب النساء تتصرف يف ماهلا حرة، تتصرف يف ماهلا حرة؛ دليله: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل

) فجعلن يلقني من اخلوامت واخلروس يف ثوب بالل؛ فهل  يا معشر النساء تصدقن يوم العيد وقال: (

 ((قال النيب صلى اهللا عليه وسلم استأذن أزواجكن؛ وله قلن: سنستأذن؟ ال؛ خذ أيضا من القرآن 

)) طنب من؟  مريئا صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا وآتوا النساء

النساء؛ كلوه هنيئا مريئا؛ إذا املرأة حرة تتصرف وليس لزوجها أن مينعها من أي تصرف شاءت؛ اللهم إال 

يف مسألة واحدة قد يقال إنه مينعها من التصرف مثل أن يشرتي هلا حليا وثياب زينة تتجمل ن له؛ 

ياب وهذا احللي من بيع أو هبة ألن ذلك يضر فهنا رمبا نقول إن له أن مينعها من التصرف يف هذا الث



مبقصوده، أليس كذلك ؟ بلى؛ فهو إذا باعت هذا احللي وهذا الثياب اجلميل وخرجت على زوجها 

شيء من احللي وعليها ثياب رديئة خلقة وسخة فهو بني أمرين: إما أن يعاشرها متكرها هلا وإما أن ال 

شرتي هلا؛ وإذا اشرتى هلا جاءت امرأة ثانية تشكوا إليها احلال يرضى يف هذه احلال مث تقول يله أعطين في

قالت: خذي؛ خترج عليه يف اليوم الثاين ما عليها شيء؛ يتسلسل األمر؛ ففي هذه احلال إن للزوج أن 

من فوائد اآلية الكرمية: أن  مينعها من التصرف فيما أعطاها؛ ألن ذلك مضر به إما ماليا وإما متعة .

)) يعين حمررا  نذرته محررا ((والده من أم أو أب؛ توافقون على هذا؟ كيف ؟ ألن اهللا قال: الولد خيدم 

؛ بالنفس بمن فوائد اآلية الكرمية: طرد اإلعجا . عن اخلدمة حبيث ال أستخدمه وال أستغل حياته

وذلك بأن اإلنسان إذا عمل عمال ال يدل به على اهللا يقول: أنا عملت أنا عملت؛ بل يعمل ويشعر 

براهيم وإمساعيل إ وقال )) فتقبل مني ((أنه مفتقر إىل اهللا عزوجل يف قبول ذلك العمل؛ وهلذا قالت: 

واإلنسان إذا علم أنه  )) أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك ((ومها يرفعان القواعد من البيت: 

مفتقر إىل اهللا عزوجل يف العمل ويف قبول العمل زال عنه اإلعجاب؛ وإذا زال عنه اإلعجاب صار حريا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: السميع  بأن اهللا تعاىل يقبل منه ويثيبه .

عليه من الصفة وأنه يكون مبعىن قبول ال مبعىن  والعليم؛ وقد سبق لنا الكالم على السميع وما يدل

استجابة الدعاء؛ ومبعىن إدراك املسموع؛ وأما العليم فسبقت أيضا؛ العليم هو إدراك الشيء على ما هو 

عليه؛ فمن مل يدرك فليس بعامل؛ ومن أدركه على خالف ما هو عليه فليس بعامل؛ واألول جاهل بسيط 

سن حاال؟ البسيط ؟ البسيط أحسن حاال من املركب؛ ألن املركب والثاين جاهل مركب؛ وأيهما أح

جيهل وجيهل أنه جيهل فيبقى كأنه عامل وهو جاهل؛ لكن البسيط يقول أنا ما أعرف جاهل؛ ونضرب 

وال ينبئك  ((هلذا مثال: سأل رجل آخر فقال: أخربين مىت كانت غزوة بدر؟ فقال: على اخلبري سقطت 

غزوة بدر كانت يف السادسة من اهلجرة يف شهر ذي القعدة؛ ويش تقولون هلذا؟ هذا  )) مثل خبير

جاهل مركب؛ طيب هو يقول: على اخلبري سقطت وال ينبئك مثل خبري؟ نقول هذا أيضا من جهله؛ 

على كل حال هذا جاهل مركب؛ والثاين سألناه فقال: ال أدري؛ هذا جاهل بسيط؛ األول إذا قلنا له 

لثانية يف رمضان قبل؛ الثاين، الثاين إذا قلنا له يف سنة الثانية يف رمضان قبل؛ ألنه ليس ما إا يف ا

يعارض به؛ لكن هذا األول يعارض يقول: أبدا، أنا متأكد وأنا خبري باملوضوع؛ طيب ويذكر أن رجال 

  : ركبه؛ قال فيه الشاعر على لسان محاره احلمار الذي يويلقب نفسه باحلكيم  ايقال له توم



  قال حمار الحكيم دوما    لو أنصف الدهر كنت أركب                                              

  سيط          وصاحبي  جاهل  مركبألني   جاهل  ب

احلمار يقول لو أنصف الدهر؛ على كل حال احلمار ما هو طيب الكالم من هذا؛ يقول: لو أنصف 

جاهل بسيط وصاحيب جاهل مركب؛ ومن جهل توما ما أشار إليه الشاعر الدهر أنا الذي أركب ألنين 

  بقوله:

  يضل عن الصراط المستقيم                                     ومن رام العلوم  بغير شيخ      

  وتلتبس عليه  العلوم  حتى       يكون أضل من توما الحكيم                                     

  بالبنات على رجال       يـريـد  بـذاك  جنـات النعيمتصدق 

وأحل  ((ن؛ البنات يتزوجن بشروط معلومة ومهر  هذا علم وإال جهل ؟ جهل؛ البنات ما يتصدق

)) البد من مهر؛ طيب على كل حال  أن تبتغوا من أموالكم (()) ويش بعدها ؟  ما وراء ذلك لكم

هو عليه؛ علم اهللا عزوجل واسع شامل، واسع شامل كامل؛ مل  العلم ذكرنا أنه إدراك الشيء على ما

 في كتاب ال يضل ربي وال ينسى ((يسبق جبهل وال يلحقه بنسيان؛ قال اهللا تعاىل على لسان موسى: 

يعين ما علم؛ بل هو عامل مبا يكون لو كان كيف  )) وال ينسى ((يعين ال جيهل؛  ال يضل)) ))؛ ((

وعنده مفاتح الغيب  ((يكون، وعامل مبا كان ال ينساه، وشامل لكل شيء، واقرأ إن شئت قوله تعاىل: 

)) أي ورقة؛ وهلذا جاءت  يعلمها إال هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمه ال

إال يعلمها وال حبة في ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال في   ما تسقط من ورقة من املؤكدة ((

طيب ما مثرة إميانا  . وجل هذا العموم العظيم والسعة والشمول يدل على كمال اهللا عز )) مبين كتاب

بعلم اهللا ومسعه ؟ مثرة إمياننا بذلك عظيمة إذا آمنا به حق اإلميان؛ أما األول فإننا إذا آمنا بأنه هو 

باملعنيني: االستجابة واإلدراك حضرنا أن نسمعه ما ال يرضاه؛ ألنه يسمع؛ فنحضر أن نسمعه  السميع

ما ال يرضاه؛ وإذا علمنا أنه مسيع مبعىن مستجيب أحلحنا عليه يف الدعاء؛ ومن كرمه جل وعال أنه حيب 

دعوين )) وينزل آخر الليل يقول: (من ي أدعوني أستجب لكم ((امللحني يف الدعاء؛ بل يأمر 

فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفره) اللهم وفقنا ـ؛ فاحلاصل أن هذا من مثرات اإلميان 



إذا آمنت به حق اإلميان خفت من أن يسمع لك قوال أو يرى لك فعال أو  )) العليم (( . بالسميع

ولقد خلقنا  يعلم منك ما ليس بقول وال فعل كحديث النفس، ختشى من هذا كله؛ ألن اهللا يعلمه ((

ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين  اإلنسان ونعلم

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم  ((وجل:  يقول اهللا عز  )). دوعن الشمال قعي

 وضعتها أن األم تتكلف احلمل كما يشعر به كلمة: ((من فوائد هذه اآلية الكرمية:  . )) بما وضعت

؛ وإذا قردنا أن هذا الطفل الذي يف بطنها )) أا حاملة هلا وهو كذلك الشك أا تتكلف باحلمل

شهور وهي حاملة له يف بطنها يف أرق ما يكون يف البدن قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة؛  سيبقى تسعة

حملته أمه  (( )) حملته أمنه كرها ووضعته كرها ((فماذا نتصور من التعب؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

وهي حتس به؛  ))؛ مث مع ذلك هل هو جممد هذا الطفل ببطن؟ ال، غري جممد؛ يتحرك وهنا على وهن

. فيتفرع على هذه  وجل يعينها ولو ال لطف اهللا بعباده ما استطاعت أن حتمل هذا ولكن اهللا عز

الفائدة فائدة أخرى وهي عظم حق األم على ولدها؛ ألن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس 

فوائد اآلية الكرمية: ومن  بربك؛ وهلذا جعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم أحق الناس حبسن الصحبة .

فإن هذا  وضعتها أنثى )) رب إني : ((ذار اإلنسان عند ربه إذا وقع األمر خالف ما أراد؛ لقولهعتا

واألنثى ال ختدم املساجد عندهم فلهذا  )) إني نذرت لك ما في بطني محررا ((شبه اعتذار لقوهلا: 

رب إني وضعتها  رب )) (( ((ومن فوائدها: التوسل إىل اهللا تعاىل بربوبيته؛ من أين يؤخذ؟  اعتذرت .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه من متام البالغة االحرتاز أو بالسني إن شئت االحرتاس عن كل  . )) أنثى

أو يف الفعال؛  موهم ألمر خطأ، اإلنسان ينبغي أن حيرتس عن كل موهم ألمر خطأ سواء كان يف املقال

 ((على القراءتني؛ على قراءة الضم واضح  ))؛ واهللا أعلم بما وضعت ((من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

قلنا إن اإلنسان يعتذر سواء وقع منه ما يكون يف املقال أو يف الفعال؛ يف  ))؛ وضعت واهللا أعلم بما

املقال كما رأيتم؛ يف الفعال مثل: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج بصفية رضي اهللا عنها يقلبها 

حني جاءت إليه وهو معتكف وحتدثت معه فقامت وخرجت بالليل فخرج ا عليه الصالة والسالم وإذا 

برجلني من األنصار ميران فأسرعا فقال هلما عليه الصالة والسالم: على رسلكما إا صفية بنت حيي 

فقاال: سبحان اهللا، يعين ما عندنا إشكال يف املوضوع حىت تعتذر؛ فقال: (إن الشيطان جيري من ابن 

شك أن أبعد آدم جمرى الدم وإين خفت أن يقذف يف قلوبكما شراـ أو قال ـ  شيئا) هذا صحيح  ال

الناس عن سوء الظن هو الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيما من أصحابه ال ميكن أن يظنوا به سوء 



الظن ومع ذلك خاف عليهم خاف أن الشيطان يلقي يف قلوما شرا أو شيئا؛ وهذا ينبغي لإلنسان 

س، حسبنا اهللا ونعم الوكيل هذا أيضا أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع، ال يقول أنا ما أبايل بالنا

ومن  طيب لكن افعل األسباب، افعل األسباب اليت تدرأ عنك الشر حىت ال يظن الناس بك سوءا .

ن منع خالفا مل )) أعلم بما وضعت ((فوائد اآلية الكرمية: إثبات التفضيل يف أوصاف اهللا؛ لقوله: 

ع يف شر منه؛ إذا قال: عامل؛ فإنه مل مينع ذلك؛ وفسر أعلم بعامل؛ ألنه يف الواقع فر من شيء ووق

االشرتاك، ال مينع االشرتاك؛ ألنه عامل وغريه عامل؛ فإذا قال: أعلم، منع االشرتاك؛ أليش؟ ألن اسم 

التفضيل يقتضي أن يكون املفضل يف القمة ال يساويه أحد؛ أليس كذلك؟ طيب إذا أعلم أوىل من 

 )) هللا المثل األعلى ((عين الوصف األكمل  ))  المثل األعلىوهللا ((العامل؛ بل نقول: إن اهللا قال: 

))؛ هم يقولون: إذا قلت: أعلم؛ فإن املقارنة بني  األعلى ((هل تقول: هللا املثل العلي ؟ ما يستطيع 

  الشيئني: العايل والنازل جتعل العايل نازال؛ لقول الشاعر:

  إن السيف أمضى من العصا ذا قيل  ألم تر أن السيف ينقص قدره إ             

فنقول: هناك فرق بني اسم التفضيل بني شيئني يشرتكان يف الوصف أو يف أصل الوصف؛ وبني اسم 

التفضيل يف شيئني ال يشرتكان؛ فالعصا ما فيه مضى؛ وهلذا أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ما قتل 

مضى، والسيف فيه مضى؛ أنت لو جئت إىل به من الصيد فهو وقيض حرام؛ ألنه ال ينذر الدم وال فيه 

إنسان زمن وإنسان شاب جلد سريع العدو؛ وقلت: فالن أسرع يف عدوه من فالن من الزمن؛ ينقص 

وإال ما ينقص ؟ ينقص؛ ألن الزمن ما عنده العدو؛ الزمن معناه املشلول الذي ما يقدر يتحرك، ما 

كل حال الصواب بالشك أنه جيوز التفضيل يف   يسمونه الناس حمرو  أو مقصم كلمة املعىن هذا؛ على

   )) . أعلم بما وضعت ((أوصفا اهللا 

  ... بعض الناس  السائل :

الرسول مسعتم سؤاله ؟ يقول: يف ناس خيلوا باملرأة وإذا قيل: هذا ما جيوز؛ قال: قليب نضيف ؟ الشيخ :

بامرأة إال  ما خال رجل) وقال: ( ( ال يخلون رجل بامرأة إال مع ذي محرمصلى اهللا عليه وسلم قال: 

) والشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم؛ وهذا شيء مشاهد حمسوس حىت لو   كان الشيطان ثالثهما



كان من الناس امللتزمني الطيبني إذا خال مع املرأة فالبد أن يوقع الشيطان يف قلبه شيء ولو كان نظيفا؛ 

   لوة.إذا قال قليب نظيف قلنا له: توسخ ذه اخل

  ؟  مث مل يوجد شيء فهل عليه بدلأنه إذا نذر العبد مبجهول  السائل :

  ن آية هذه ؟ أي نعم ألن هذا  ال ما يلزمه، ال يلزمه؛ يؤخذ م الشيخ :

مسعتم السؤال ؟ يقول: الفوائد اليت استفدناها من قصة مرمي ميكن أن نبطلها بربع كلمة فنقول:  الشيخ :

)) عربة  لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ((هذا خاص؟ ما هو صحيح يا أمحد؛ اهللا يقول: 

عزوجل، يف كل يف كل شيء فيما يفعلونه من الشرائع واملعامالت وفيما حيصل عليهم من عقوبات اهللا 

  شيء؛ وإذا أيش الفائدة من القصة .

  ؟ إىل اهللا فهل هذا مشروع بعض الدعاة يدخلون يف األماكن املعاصي بنية الدعوة  السائل :

هم دخلوا يدعوم وينهوم عن املنكر؛ ألنه مشكل أن ينهوم عن منكر بدون الدخول  الشيخ :

رئي منهم مشاهدة اإلنكار، ما رئي منهم اإلنكار ميكن  ؛ لكن لو دخلوا مثال أماكن اللهو والعليهم

يتهمون؛ أما ناس دخلوا على قوم يشربون اخلمر وقال: يا عباد اهللا اتقوا اهللا هذا حرام ما جيوز؛ ما فيه 

شيء؛ نعم أحسنت إذا خيف من هذه املفسدة ال يدخل، يكتبون هلم الرسائل وإال يدخلون يف حال 

  احب املكان احذر هذا الشيء .ليسوا موجودين ويقول لص

  شيخ ؟ كيف تتصدق الزوجة بولدها وهو ليس ملكا هلا بل هو لزوجها ؟ السائل :

؟ ما هو من حقها أن خيدمها ؟ لكن زوجها كذلك من حقه أن  نعم؛ ويش تقولون يا مجاعة الشيخ :

يما يتعلق خبدمتها خيدمه؛ نعم نعم ال بأس من حقه أن خيدمه لكن هي حررته من خدمتها هي، يعين ف

  حررته؛ أما ما ال متلك ما تقدر عليه.

هنالك دعا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

سميع الدعاء فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب أن اهللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة 

من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي 

ال رب اجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء ق



(( فلما وضعتها قالت وجل:  قال اهللا عز  إال رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واإلبكار )).

يف هذا دليل على استعمال  ))...  وضعت وليس الذكر كاألنثى رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما

ن اإلنسان إذا أتى بكالم موهم وجب عليه أن يذكر احرتاسا يرفع فيه هذا االحرتاس يف الكالم؛ أي أ

على كلتا القراءتني؛ وكما يكون االحرتاس بالقول يكون  )) واهللا أعلم بما وضعت ((الوهم؛ لقوله: 

االحرتاس بالفعل أيضا؛ مثل أن يظهر اإلنسان فعال مباحا حالال فيخشى أن يتوهم الناس أنه فعل حمرم 

مبا يدل على أنه فعل مباح؛ كما صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم حني مر به رجالن وهو يقلب  فيأيت

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات كمال علم اهللا وأنه  . ) ( على رسلكما إنها صفيةصفيه إال بيتها فقال: 

فإن اسم التفضيل يدل على التصايف مفضل يف أكمل الصفة اليت  )) أعلم ((فوق كل علم؛ لقوله: 

ال يف  )) وليس الذكر كاألنثى ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال يستوي الذكور واإلناث  فوضل ا .

الطبيعة وال يف األخالق وال يف املعاملة؛ بل وال يف األحكام يف بعض األحيان؛ الذكر ليس كاألنثى؛ وإذا  

   ومن فوائد اآلية الكرمية: تسمية املولود حني يولد  ذكر ليس كاألنثى فاألنثى أيضا ليست كالذكر.كان ال



وهذا هو السنة أن يسمى  )) وإني سميتها مريم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: تسمية املولود حني يولد؛ لقوله: 

نيب صلى اهللا ؛ فإن ال ؛ وذا جتتمع األدلة اإلنسان حني يولد إال إذا مل يتهيأ االسم فإنه يسمى يف اليوم السابع

تذبح يوم  ففي حديث العقيقة قال: ( ) براهيمإولد لي الليلة ولد وسميته  (قال: براهيم إعليه وسلم ملا ولد 

) فيكون اجلمع بني هذا وهذا: أن من كان مهيئا لالسم من قبل الوالدة فاألفضل أن  ويحلق ويسمى السابع

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التسمية تعود  يسميه حال الوالدة ومن مل يهيئ فاألفضل أن يؤجله إىل اليوم السابع .

فيه احتمال لكن أرب الشيء أن يقال: إن يف هذا دليل  ؟ )) وإني سميتها مريم ((لألم؛ أليش؟ ملا قالت: 

ذلك ؟ على جواز تصرف الفضول ـ أي أن اإلنسان يتصرف يف حق غريه فينفذ إذا وقف عليه الغري، أليس ك

رجل باع ساعة رجل بدون إذن فأجازه صاحب الساعة ووافق على البيع نقول  مثال بلى؛ أنتم عرفتم تصرف .

هذا البيع صحيح؛ ألنه أجازه؛ فهنا حيتمل أن االتفاق كان جاريا بني األم واألب يف التسمية؛ أو أن األم رأت أن 

ولد لي ولد  (األب ال يعارض فسمت وإال فاألصل أن التسمية تكون لألب؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

ولكن األفضل أن ال يتنازع األبوان يف تسمية الولد وأن يكون االتفاق بينهما؛ أحيانا تصر األم  ) براهيمإوسميته 

أن تسمي ولدها بفالن أو ابنتها بفالنة؛ وأحيانا يصر األب على العكس بذلك؛ والذي ينبغي أن ال يكون هذا 

اء؛ لو قالت األم: أنا أريد أن يسمى موضع نزاع بينهما وأن يتفقا على االسم؛ فإذا اختلفا يرجع إىل أفضل األمس

ابين على اسم جدي واسم جده ناصر؛ وقال األب أنا أحب أن يسمى بعبد اهللا؛ فاحلق لألب وأيضا جانبه 

أرجح ألن (أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن) ولكن عند النزاع وعدم املرجح من حيث التسمية الشك 

وجل من الشيطان الرجيم ومن  ية الكرمية: مشروعية إعاذة اإلنسان أبنائه باهللا عزومن فوائد اآل أن احلق لألب .

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: جواز  . )) وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ((شر اخللق؛ لقوهلا: 

امرأة صغرية طفلة؛ لكن ألن الذرية مل تأت بعد؛ فهي  )) ذريته ((الدعاء للمعدوم؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: 

هل يقال: إن يف هذه اآلية كرامة  . جيوز أن يقال: أصلح اهللا وذريتك، غفر اهللا لك ولذريتك، وما أشبه ذلك

)) فإا توقعت أن يكون هلا ذرية؛ فصار هلا ذرية، توقعت أن  وذريتها ((المرأة عمران ؟ نعم؛ كيف ؟ من قوله: 

؟ هل  )) ذريتها ((عيسى عليه الصالة والسالم؛ وإذا فقد يقال: كيف تقول: يكون هلا ذرية فصار هلا ذرية وهو 

هي على علم بأن هذه الطفلة ستبقى وستكون هلا أوالد؟ ليست على علم بالشك؛ لكن كوا تقول هكذا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  جازمة بذلك فيأيت األمر فيقع على حسب ما توقعت هذا نوع من الكرامة .

اآلية الكرمية: بيان  دئومن فوا وجل أن يعيذه منه . الشيطان عدو لبين آدم، حيث يطلب اإلنسان من اهللا عز

  ، ومن ذلك اإلجارة من الشيطان؛ وإال لكان االستعاذة به من الشيطان عبثا .جل على كل شيء عز و قدرة اهللا



أن اهللا  من فوائد هذه اآلية الكرمية: ))...  ا حسنابول حسن وأنبتها نباتفتقبلها ربها بق ((وجل:  مث قال اهللا عز

وإذا  ((وجل مسيع قريب جميب؛ ألا دعت فسمعها اهللا، وألا دعت فأجاا اهللا، ويف القرآن الكرمي:  عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على املالحدة  ., سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع أذا دعان ))

الذين ينكرون وجود الرب؛ وجهه ؟ ويش لون مالحدة وين املالحدة ؟ لكن من ذكر الدر على املالحدة ؟ أنا ؟ 

أنا قلت هكذا؟ أنا قلت فيه الرد على املالحدة يف قوله:  ))؛ إن ربي سميع الدعاء ((الرد على املالحدة؛ لقوله: 

)) ؟ قلت: فيه رد على املالحدة الذين ينكرون وجود اهللا؛ طيب من أين يؤخذ هذا؟  سميع الدعاءإن ربي  ((

، هذا سبق؛ ما قلت من أين؛ لكن من أين؟ اآلن أقول؛ نأخذ من قوله: ما ))  إنك سميع الدعاء : ((من قوله

سبق  ))؛ نت السميع العليمإنك أ ((فيه:  )) سميع الدعاء ((ما ذكر فيه ما قال:  )) إنك سميع الدعاء ((

)) ؛ ال إله إال اهللا !  إنك أنت السميع العليم ((هذا يف درس مضى وأخذنا فوائدها؛ أي نعم نأخذ من قوله: 

اطفة تدل على والفاء هذه ع )) فتقبلها ((ألا ملا دعت قال:  )) فتقبلها ربها بقبول حسن ((من قوله:  نعم؟

وجل من على هذه الطفلة بشيئني: بالقبول  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عز .السببية وعرف الرتتيب والفورية 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تطور  احلسن؛ والنبات احلسن؛ فصار يف ذلك تنمية ألخالقها وجلسمها وبدا .

السبب واهللا تعاىل هو املسبب وهو )) وما الغذاء والعناية بالطفل إال  أنبتها ((اإلنسان يف حياته بأمر اهللا؛ لقوله: 

وجل قد ييسر لإلنسان من يكفله من أهل اخلري  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عز املكون لإلنسان واملنتج له.

ومن فوائدها أيضا: إثبات  )) . وكفلها زكريا ((فيكون ذلك من أسباب إعادته من الشيطان الرجيم؛ لقوله: 

هل يؤخذ من ذلك أن الكفالة تكون لألب دون األم؟  . )) وكفلها زكريا ((؟ قوله: احلضانة للطفل؛ الدليل 

اجلواب: ليس بظاهر؛ ألنه قد يراد بالكفالة هنا كفالة التأديب والرتبية وإجياد النفقة دون القيام عليه باحلضن؛ 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  ) . أحق به ما لم تنكحي أنت (وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألم الطفل: 

عليها زكريا المحراب وجد  كلما دخل ((هذه الطفلة صارت من العابدات، من العابدات القانتات؛ لقوله: 

وجل قد ييسر لإلنسان من الرزق ما ال يكون فيه حسبانه؛  ومن فوائد اآلية الكرمية : أن اهللا عز عندها رزقا )) .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل ضعف لطفا؛ فهذه املرأة الضعيفة اليت  هذا )) .مريم أنى لك  قال يا ((لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األشياء تضاف إىل  من اهللا عليها باالشتغال بالعبادة يهيئ اهللا هلا من يأتيها بالرزق .

أسباا ليست إال جمرد إضافة مسبب وإضافة ا ألشياء إىل  )) هو من عند اهللا ((اهللا وإن كان هلا سبب؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنبياء ال يعلمون الغيب؛  . وجل إىل سببه ال إىل موجده وإال فإن املوجد هو اهللا عز

  . )) يا مريم أنى لك هذا ((لقوله: 



 إن اهللا يرزق من يشاء بغير ((وجل يرزق بغري مكافئة وال انتظار ملكافئة؛ لقوله:  ومن فوائدها: إثبات أن اهللا عز

هذه اسم  هنالك )) ((وهذا مبتدى الدرس؛  )) هنالك دعا زكريا ربه ((وجل:  مث قال اهللا عز   حساب ))

إشارة إىل املكان؛ والالم يقولون إا للبعد؛ والكاف حرف خطاب؛ يعين يف ذلك الزمن نعم واإلشارة هنا حيتمل 

أي يف ذلك املكان ويف  )) هنالك ((أن تكون للزمن أي يف ذلك الزمان؛ أو يف املكان الذي هو حمراب مرمي؛ 

زكريا  ((هذا مد،  )) زكرياء ربه ((فيها قراءتان: املد والقصر،  )) زكريا ((و )) دعا زكريا ربه (( ذلك الزمان .

أعطين؛ واهلبة هي التربع  )) هب لي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة )) (( (( . هذا القصر )) ربه

بالشيء بال عوض؛ لكن قال العلماء: إنه هناك هبة وهدية وصدقة؛ كم؟ ثالثة أشياء؛ فالصدقة ما أريد به ثواب 

اآلخرة؛ واهلدية ما أريد به التودد والتقرب بني املهدي واملهدى إليه؛ واهلبة ما قصد به جمرد انتفاع املوهوب له؛ 

من عندك؛  )) من لدنك )) (( من لدنك ذرية طيبة ((. أي أعطين عطاء بال   )) قال رب هب لي ((وهنا 

مبعىن مذروئة أي  )) ذرية ((وقوله:  . وجل ليكون أبلغ وأعظم ألن هدية الكرمي أكرم وأضافه إىل عندية اهللا عز

)) أي طيبة يف أقواهلا وأفعاهلا وكذلك يف أجسامها؛ فهو متناول لطيب احلسي وطيب  طيبة ((خملوقة؛ وقوله: 

أي جميبه؛ والدعاء هو سؤال اإلنسان ربه حاجته إما جبلب منفعة وإما بدفع  )) إنك سميع الدعاء ((املعنوي؛ 

 فنادته المالئكة (()) فأما على قراءة اجلمع  فناداه المالئكة (()) ويف قراءة:  فنادته المالئكة ((مضرة . قال: 

)) مجع وكل مجع جيوز تأنيث فعله، كل مجع إال مجع املذكر السامل  المالئكة (()) فالتأنيث يف الفعل ظاهر؛ ألن 

 )) تلك الرسل فضلنا بعضهم ((فإنه ال يؤنث إال نادرا جدا؛ فمثال تأنيث يف اجلمع ولو للمذكر قوله تعاىل: 

قالت  )) قالت األعراب آمنا ((نا مؤنث؛ ما الدليل ؟ اإلشارة بالتأنيث، بصيغة التأنيث؛ وقال تعاىل: فالرسل ه

األعراب ومل يقل: قال األعراب؛ ألنه مجع؛ وأما مجع املؤنث السامل جيب تأنيثه ومجع املذكر السامل جيب تذكريه؛ 

  وهلذا قال ابن مالك رمحه اهللا: 

  كالتاء مع إحدى اللبن مذكر       اء مع جمع سوى السالم من والت                     

املعىن أن التاء مع اجلمع كالتاء مع أحدى اللنب؛ ما هي إحدى اللنب ؟ لبنة، فلبنة مؤنث لكن تأنيثها جمازيها 

فيجوز يف فعلها التذكري والتأنيث؛ تقول انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة؛ وظاهر كالمه حىت مجع املؤنث السامل 

سامل من مذكر واملؤنث حسب ما؛ املذكر للتذكري جيب تأنيثه؛ والصحيح أنه جيب تأنيث املؤنث السامل؛ فال

)) ليس يف تأنيث  نادته المالئكة ((واملؤنث للتأنيث وما عدا ذلك من اجلموع جيوز فيه التذكري والتأنيث؛ فهنا 

 )) ةلمالئكا ؛ ((فناداه((فناداه المالئكة))الفعل إشكال؛ ملاذا؟ ألنه مجع، ألن الفاعل مجع؛ لكن على قراءة: 



؟ نقول ال إشكال فيه أيضا، ال إشكال فيه؛ ملاذا؟ ألن املالئكة مجع تكسري واجلمع التكسري  فيه إشكالهل 

جيوز فيه التذكري والتأنيث؛ تقول: قام الرجال وقامت الرجال؛ وميكن أن يراد باملالئكة ظاهر وهو جربيل ناداه؛ 

 ((مجلة  )) مالئكة وهو قائم يصلي في المحرابنادته ال (( . وعرب عنه باجلمع باعتبار اجلنس ألنه واحد منه

قائما يصلي في  : (())؛ وقوله نادته (()) يف حمل نصب على احلال، احلال من الضمري اهلاء يف قوله:  هو قائم

)) احملراب هو مكان الصالة أو مكان العبادة؛ ومسي بذلك ألنه مكان حرب للشياطني؛ فإن العبادة  المحراب

ليس املراد باحملراب طاق القبلة كما يظنه بعض الناس فيفسر اآلية به؛ فيقول: إن هذه احملاريب حرب للشياطني؛ و 

 (()) وإىل قوله تعاىل:  كلما دخل عليها زكريا المحراب ((موجودة من قدمي الزمان أال تسمع إىل قوله تعاىل: 

 )) أن )) (( أن اهللا يبشرك (( . )) ولكن هذا ليس بصحيح فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب

)) فألن النداء قول، ومقول القول إذا صدر بإن  إن اهللا ((قراءة بالفتح وقراءة بالكسر؛ فأما على قراءة الكسر 

وال جيوز أن تقول: قال أين عبد اهللا؛ كذا؟ طيب؛ وأما على  )) إني عبد اهللا ((جيب فيه كسر إن كقوله تعاىل: 

)) أي ببشرى، بشرى اهللا تعاىل ذا  فنادته المالئكة بأن اهللا يبشرك ((قراءة الفتح فهي على تقدير حرف اجلر 

كالمها سبعيتان؛ فصار يف هذه اآلية    )) )) (( يبشرك ك ((يبشر )) قراءتان يبشرك : ((النيب حيىي؛ وأيضا بقوله

إن اهللا  ))، (( أن اهللا يبشرك (( ))؛ فناداه ))، (( فنادته (( :يف ثالث كلمات منها كل كلمة فيها قراءتان

؛ والبشارة اإلخبار مبا يسر؛ ومسيت بذلك لتأثر )) نعم إن اهللا يبشرك ))، (( إن اهللا يبشرك ))؛ (( يبشرك

اإلنسان إذا بشر مبا يسره يفرح ويظهر ذلك على وجهه؛ أمل تر إىل وجه النيب صلى اهللا عليه البشرة باخلرب؛ ألن 

وسلم حني دخل جمزز املدجلي على أسامة بن زيد وزيد بن احلارثة وعليهما كساء مل يبد منهما إال أقدامهما فنظر 

ليه وسلم على عائشة تربق أسارير إىل أقدامهما وقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض فدخل النيب صلى اهللا ع

طيب إذا قال قائل: إن قلتم هكذا فاجعلوا اإلخبار مبا يسوء بشرى؛ ألن  وجهه، تأثر؛ ملاذا؟ باخلرب السار .

فما اجلواب؟ نقول هذا قد  البشرة تتأثر بذلك؛ الرجل إذا أخربته مبا يسوءه إلتفأ وجهه وتغري فسمها بشرى ؟

بشر  )) (( بعذاب أليم فبشرهم ((سوء قد يطلق عليه بشارة، ومنه قوله تعاىل: يطلق عليه، أي اخلرب مبا ي

    . )) ألن هذا يؤثر يف البشرة المنافقين بأن لهم عذابا أليما

  مرمي يعين أن أباها مات قبل أن تولد ؟  السائل :

والدها كان غري موجود نعم حىت واهللا ما هو بعيد واهللا وأيضا كفلها أيضا زكريا أي نعم فهذا جيد إن  الشيخ :

    يؤخذ منه فحينئذ يزول اإلشكال .



  كم كانت عمرها ؟ عمرها مىت ؟  السائل :

؛ ألا محلته فانتبذت به مكانا  واهللا البد ميكن املؤرخون يذكرون ذلك ولكن الظاهر أا كبرية شابة الشيخ :

  ىل حد الكرب وال إىل الصغر اليت ال تستطيع احلمل .قصيا؛ اهللا أعلم لكنها الشك أا كبرية نشيطة ال وصلت إ

  نعم يا خالد ؟ الشيخ :

حىت يوم  فهل يسمى يف احلال أو يرتكيومني والدته بيوم أو أحسن اهللا إليكم إذا يأ للولد االسم بعد  السائل :

  السابع ؟

   . ال األحسن أن يؤجل نعم الشيخ :

  ؟ ، يف وقت واحد يعين للقراءات هل جيوز خلط قراءتني يف آن واحد؛ بنسبة  خ جزاك اهللا خرياشي السائل :

؛ وإن كان على سبيل القراءة  ، على سبيل التعليم إن كان هذا على سبيل التعليم فالشك أنه جائز الشيخ :

دة ؛ ومنهم من مل جيز وقال: إذا قرأت على قراءة واح فمن العلماء من أجاز ذلك ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية

؛ لكن الذي يظهر إن القرآن شيء واحد وأنه جيوز أن تقرأه بقراءة واحد واحلرف الثاين  من القراء فاستمر عليه

  ؛  بقراءة آخر

  ما يف بأس  السائل :

  ؛ ال قصدك  أي ما فيه بأس الشيخ :

   يعين مبا أنك تردد الكلمة مرتني ؟ السائل :

  كذا؟   )) يبشرك وأن اهللا )) (( اهللا يبشركإن  ((ال ال؛ يقرأ؛ مثال تقرأ   الشيخ :

  ؛  ال ال، مثال يقرأ آية على رواية حفص مثال واآلية الثانية يقرأ على قراءة ثانية السائل :

   يف نفس الوقت أو اليت تليها اآلية الثانية ؟ الشيخ :

   اآلية اليت تليها؛  السائل :

   هو الذي فيها خالف. ، ال بأس هذا الذي فيها اخلالف، هذا ما  الشيخ :



كيف ذلك ؟ بس هل فيها نزاع، ما نعرف هل فيها نزاع أو ال؛ ما نقدر نقول فيه نزاع ألنه ما ذكر يف  السائل :

، أبو مرمي الظاهر أنه تويف ولعله تويف قبل أن تولد بدليل أن  القصة؛ والظاهر أنه كما قال أخ غامن أن أباه قد تويف

  ؛ مرمي تصرفت فيها ومستها

  هل فيها تأييد ؟  السائل :

، من نازع زكريا ؟ أصال أب ما هو موجود وأمها موجودة وهي  تأيد أليش ؟ ال ما فيه تأييد ما فيه نزاع الشيخ :

  . عند أمها

فنادته المالئكة وهو يصلي في المحراب أن اهللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا  ((

رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما ونبيا من الصالحين قال 

يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي 

مبشر و مبشر به هذا املبشر به؛ وعندنا بشارة كما أسلفنا و  يبشرك بيحيى )) ((قال اهللا تعاىل:   واإلبكار ))

)) وحيىي قيل أنه من احليات وأن اهللا مساه  يبشرك بيحيى ((ومبشر، كم هذه؟ أربعة كلها تضمنها قوله تعاىل: 

بذلك إشارة إىل أنه سيحىي ويبقى؛ على هذا فهو ممنوع من الصر للعلمية ووزن الفعل، والعلمية ووزن الفعل 

سم أعجمي، واألمساء األعجمية ليست مبشتقة ألا غري عربية؛ علتان توجبان املنع من الصرف؛ وقيل: بل هو ا

وعلى هذا فاملانع له من الصرف العلمية والعجمة؛ ألن العلمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف؛ وموانع 

  الصرف نذكرها اآلن تسعة جمموعة يف البيت : مجع وعدل؛ البيت األول من حفظه مشهور ومعروف:     

  اجمع وزن عادال أنث بمعرفة      ركب وزد عجمة فالوصف                     

هذه تسعة ثالثة منها ال حتتاج إال إىل علة واحدة؛ وثالث منها حتتاج إىل علتني إحدامها العلمية مع علة األخرى؛ 

وثالثة حتتاج إىل عليتني إحدامها العلمية أو الوصفية مع علة أخرى؛ فهذه العلل التسعة تنقسم إىل ثالثة أقسام: 

ا العملية؛ وقسم علتان إحدامها العلمية أو وصفية؛ الذي قسم يكفي فيها علة واحدة؛ وقسم علة ثاين إحدامه

؛ العلمية ووزن الفعل ها الوصفيةفيمعنا حيىي)) فيها العلمية والعجمة وهذا ال تأيت ا الوصفة، العجمة ما تأيت 

عل علتان الوصفية وإال ال؟ تأيت؛ ألن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف؛ والعلمية ووزن الففيها تأيت 

))  يحيى (()) حال من  مصدقا )) (( يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا (( . مانعتان من الصرف

)) هو عيسى بن مرمي؛ يعين مصدقا بعيسى؛ ألن عيسى كلمة من اهللا أو كلمة اهللا؛ ومسي  بكلمة من اهللا ((



إن  ((وجل، قال اهللا تعاىل:  كان بكلمة اهللا عزبذلك ألنه كان بكلمة اهللا، مل يكن من أب كما يكون البشر بل  

وهلذا مسي عيسى  ))؛ من تراب ثم قال له كن فيكون (()) أي آدم  كمثل آدم خلقه مثل عيسى عند اهللا

وجل؛ فالكالم  بالكلمة، بكلمة اهللا؛ ألنه كان بكلمته وليس هو كلمة اهللا؛ ملاذا؟ ألن كلمة اهللا وصف هللا عز

كن أن يكون وصف اهللا عينا بائنة منه؛ بل هو يعين يتعني أن يكون معىن كونه كلمة أنه  وصف للموصوف؛ وال مي

بيان البتداء األمر وليست للتبعيض؛  )) من اهللا (()) وقوله:  مصدقا بكلمة من اهللا (( . كان أيش؟ بكلمة اهللا

بل كلمة ليست هنا بعضا من اهللا؛ بل منشأها منه؛ فمن لالبتداء ألن منشأ الكلمة من اهللا؛ ألنه هو الذي 

فتكون منصوبة على أيش؟ على احلال، تكون منصوبة على  )) مصدقا ((معطوفة على  )) وسيدا ((تكلم؛ 

من ساد غريه، من ساد غريه وشرف عليه بالعلم والدين واخللق واملعاملة ؛  من السيد ؟ السيد )) سيدا ((احلال؛ 

وقولنا: خلق يشمل كل خلق يسود به اإلنسان غريه من اجلود والشجاعة واإليثار وغري ذلك؛ املهم أن السيد من 

يف املخلوق؛ ساد غريه يف الكماالت يعين فضل عليه وزاد عليه؛ فيكون جامعا لصفات الكمال، الكمال املمكنة 

 )) حصورا ؛ ((فهي منصوبة على احلال )) مصدقا ((معطوفة على  )) وحصورا ((وكذلك أيضا قال يف وصفه: 

فعول مبعىن فاعل، أي حاصرا نفسه عن أراذل األخالق؛ فيكون هذا املبشر به موصوفا بصفات الكمال الدال 

 ))؛ حصورا ((الدال عليه  )) حصورا ((الدال عليه  وسوء األخالق مربئا من النقص )) سيدا ((عليها قوله: 

فيكون له مجع النفي وأيش ؟ واإلثبات؛ وذلك ألن اإلنسان ال يكمل إال بوجود صفات الكمال وانتفاء صفات 

النقص؛ والحظوا أيها اإلخوة صفات الكمال والنقص هنا ال يعين صفات املطلق وكمال املطلق؛ هذا ال يكون 

نه أمر نسيب؛ قد يكون اإلنسان عنده كمال يف الصفات لكن عنده سوء من جهة أخرى هذا إال ملن؟ هللا؛ لك

ناقص؛ وقد يكون عنده سوء ونقص يف الكمال فيكون أنقص؛ وقد يكون عنده كمال يف األخالق نعم كمال 

املفسرين: وأما من قال من  يف الكمال وتنزه عن نقص وهو هو أيش؟ الكمال كما وصف به حيىي عليه والسالم .

إن احلصور املمنوع عن إتيان النساء يعين ما يقدر على النساء؛ فإن يف هذا نظرا، نظرا واضحا؛ ألن عدم قدرة 

اإلنسان على النساء ليس كماال؛ إذ أن ذلك ليس منه بتخلق ولكنه عيب وإال ال؟ عيب؛ نعم فيها قول آخر: 

مباذا؟ بكمال العفة هذا ميدح عليه اإلنسان، هذا ميدح؛  أنه ال يأيت من النساء من ال حتل له؛ فيكون وصفا له

لكن ما قلنا أمشل من هذا القول، أمشل؛ ومعلوم أنه إذا وجد قول أمشل فهو مقدم على املعىن األقل؛ ألن األقل 

داخل يف األمشل وال عكس؛ املهم احلصور هو الذي منع نفسه عن مساوي األخالق وأراذله؛ فيكون يف اآلية 

هذه  )) وحصورا ونبيا من الصالحين ((طيب  بكمال األخالق وانتفاء املساوي؛ وهذا غاية الكمال . وصف له

فهو مصدق ونيب؛ وال يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون تابعا له؛ فها هو  )) مصدقا ((معطوفة أيضا على 



ه وال يتبعون؛ وهلذا قال النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم مصدق جلميع األنبياء؛ وهو تابع هلم ؟ ال؛ هم يتبعون

) وهلذا صار إماما هلم ليلة املعراج؛ وهلذا  لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال اتباعي (صلى اهللا عليه وسلم: 

إذا نزل عيسى يف آخر الزمان حيكم بشريعة النيب عليه الصالة والسالم؛ املهم أن تصديقه لعيسى بن مرمي ال ينايف 

أي من  )) من الصالحين )) (( الصالحين ونبيا من ((أن يكون نبيا؛ فهو نيب مصدق باألنبياء؛ وهذا قال: 

ا قلنا ذلك ألن النبوة وصف أعلى من الصالح؛ لكن هو يف مجلة الصاحلني؛ النبوة صالح زيادة؛ مجلتهم؛ وإمن

 الذين أنعم اهللا عليهم من النبيين ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع ((والدليل على ذلك قوله تعاىل: 

اخل فيها وإال ال؟ فكل نيب )) فالصاحلون يف املرتبة الرابعة، كل من قبلهم د والصالحين والصديقين والشهداء

صاحل وال عكس؛ كل صديق صاحل وال عكس؛ كل شهيد صاحل وال عكس كذا؟ ؛ كل صاحل صاحل ؟ صحيح  

والعكس ما هو ؟ يعين كل فاسد فاسد وإال أيش ؟ أي نعم طيب  كل صاحل فهو صاحل؛ وال عكس أيش يعين؟

ف النبوة والصالح؛ فهو من نيب أخذ بوصأي من مجلتهم؛ ألن ال )) من الصالحين ((على كل حال قوله: 

أنى  ((: وجل قال ملا بشره اهللا عز )) قال رب أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ((  مجلتهم

ليس استبعادا وال استنكارا ولكن تثبتا؛ وإال فإنا نعلم أن  يعين كيف؛ يقول ذلك )) غالم وقد بلغني يكون لي

زكريا عليه السالم قد آمن مبا بشره اهللا به وال ميكن أن يستبعدها ولكنه قال ذلك من أجل أيش؟ التثبت؛ 

براهيم عليه السالم الشك أنه يؤمن إحيتاج إىل شيء يثبت له األمور؛  واإلنسان بشر ناقص يف اإلدراك والعلم

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم  (( انا كامال الشك معه بأن اهللا حييي املوتى ومع ذلك قال: قليب)إمي

ألنه ليس اخلرب كاملعاينة؛ إذا أخربك إنسان خبرب مهما بلغ يف الصدق لن  قلبي )) تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن

القصد  ))؟ أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر ((يكون خربه عندك مبثل املعاينة؛ فزكريا عليه السالم سأل اهللا 

وجل؛ بل هو مؤمن بذلك  وجل وال شكا يف خربه عز أيش؟ التثبت وتثبيت هذا األمر ال استبعادا لقدرة اهللا عز

 ((وجل وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون السيما وأنه كان قد رأى عند مرمي الرزق فقال:  ومؤمن بقدر اهللا عز

مع أنه مل يولد بعد؛ لكن  )) غالم (()) قال:  أنى يكون لي غالم (( )) . اهللا هذا قالت هو من عند أنى لك

قال أحدهما إني أراني أعصر  ((هذا باعتبار ما سيكون؛ والتعبري مبا سيكون أمر سائغ يف اللغة وارد يف القرآن 

يعين أعصر عنبا يكون مخرا؛ ألن اخلمر ما هو يعصر، الذي يعصر هو العنب وعصري وهي تتحول إىل   ))خمرا

كيف يكون غالم وهو ما بعد ولد؟   )) أنى يكون لي غالم هنا ((مخر فترب عن الشيء مبا يؤول إليه؛ طيب 

علماء: واو احلال؛ يعين أا تدل الواو هذه يسميها ال )) وقد بلغني الكبر ((مث قال:  . نقول: باعتبار ما سيكون



على أن اجلملة اليت بعدها يف موضع نصب على احلال؛ يعين واحلال أنه قد بلغين الكرب؛ حال من أين؟ من الياء 

  يف قوله: 



الواو هذه يسمها العلماء: واو احلال؛ يعين أا تدل على أن اجلملة اليت بعدها  )) وقد بلغني الكبر ((مث قال: 

يف موضع نصب على احلال؛ يعين واحلال أنه قد بلغين الكرب؛ حال من أين ؟ من الياء يف قوله ؛ ال يا أخ؛ هي 

 ((بلغني)) فهي يف موضع نصب على احلال من الياء يف قوله:  (( أنى يكون لي غالمحال من الياء يف قوله: 

يعين وصل إيل الكرب؛ واحلقيقة أنه قد يرتاءى لإلنسان أن يف املعىن قلبا؛ هل الكرب بلغت أو أنت بلغت  )) الكبر

هنا )) فصار هو الذي بلغ الكرب؛ و  وقد بلغت من الكبر عتيا ((الكرب ؟ أو جيوز هذا وهذا؟ قال اهللا تعاىل: 

إذا فالتعبري صحيح يف هذا وهذا؛ فأنت إذا بلغت الكرب فقد بلغك الكرب وإذا  )) قد بلغني الكبر ((يقول: 

يعين أصابين؛ وعادة أن الكبري إذا مل يولد له يف حال يف سن  وقد بلغني الكبر )) ((بلغك الكرب فقد بلغت؛ 

يكون يف حال الشباب؛ وكلما تقدمت السن باإلنسان الشباب فإنه لن يرى األوالد؛ ألن اإلجناب واإلخصاد إمنا 

 امرأته عاقر ((من رجل أو امرأة قل إجنابه فيقول كيف ملا كنت شابا ال يأتيين ولد واآلن يأتيين ولد؟ أيضا املرأة 

عاقر يعين ال حتمل، وعاقر لفظه مذكر لكن معناه هنا مؤنث؛ ويطلق على الذكر واألنثى يقال ذكر عاقر  ))

وامرأة عاقر؛ وهو الذي ال يولد له؛ فاآلن كل من الزوجني يعين ليسا بصدد الوالدة ولكن اهللا على كل شيء 

 )) ((كذلك ال كذلك اهللا يفعل ما يشاءق (()) وهلذا قال:  إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ((قدير؛ 

كذلك جيوز عندي فيها وجهان: الوجه األول: أا خرب ملبتدأ حمذوف؛ والتقدير: األمر كذلك؛ يعين أنك   )) اهللا

بلغت الكرب وامرأتك عاقر ولكن اهللا يفعل ما يشاء؛ والوجه الثاين: أن تكون يف موضع نصب على املفعولية 

فعل يفعله اهللا؛ ألنه يفعل ما يشاء؛ وكال الوجهني صحيح؛ فإنه سيكون له ولد ولو كان املطلقة إي مثل ذلك ال

بلغه الكرب ولو كانت امرأته عاقرا؛ ملاذا؟ ألن اهللا يفعل ما يشاء؛ فكل ما شاءه اهللا فعله؛ ألنه عزوجل ال مينعه 

ا منعت) فاهللا عزوجل يفعل ما مانع كما نقول حنن يف دبر كل صالة: اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي مل

 ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ((يشاء؛ ألن له امللك املطلق يف خلقه فال أحد مينعه وال أحد يسأله مل فعلت 

 ((قال:   فلما أيقن بأن اهللا تعاىل سيهب له الولد، سيهب له الولد نعم . ))؛ كذلك اهللا يفعل ما يشاء (( ))

، يعين كأنه أي صري يل عالمة تدل على هذا الولد قال رب اجعل لي آية )) )) (( قال رب اجعل لي آية

، وأن الولد بدأ ينشأ؛ ملاذا؟ ليزداد يقول مىت تكون هذه العالمة؛ رب اجعل يل آية تدل على حصول هذا الولد

اجعل  ((شأ؛ أو أيش؟ طمأنينة، ليزداد طمأنينة فيما بشره اهللا به؛ اجعل يل آية أتسدل ا على أن الولد بدأ ين

وآيات اهللا عزوجل كونية وشرعية؛ واألنبياء  أزداد ا طمأنينة على ما بشرتين به؛ واآلية يف اللغة العالمة )) لي آية

عليهم الصالة والسالم أيدوا باآليات الدالة على صدقهم، اآليات الكونية واآليات الشرعية؛ وكثري من الناس 

ه التسمية وإن اشتهرت على األلسن لكن فيها قصورا؛ والتعبري الصحيح يسمي آيات األنبياء معجزات، وهذ



السليم أن نسمها آيات كما مساها اهللا، نسمي ما حيصل من خوارق العادات على أيدي األنبياء نسميها آيات؛ 

دق؛ أما وهلذا ال جتد آية يف القرآن مسى اهللا هذه اخلوارق معجزات أبدا؛ بل كان يسميها آيات عالمات على الص

؛ أو ما تأيت به اجلن؛ ألن ما يأيت املعجزات فهي قاصرة ألا لو أخذناها على ظاهرها لشملت ما يأيت به السحرة

معجز وإال ال؟ لكن هل هو آية؟ ال؛ هلذا كان ما التعبري الذي يف القرآن خريا من التعبري الذي  به السحرة واجلن

يعين  )) قال آيتك (( اليت جيريها اهللا على أيدي األنبياء معجزات . عرب به بعض العلماء بتسمية خوارق العادات

ال تكلم الناس ثالثة  أن ((آية اليت تدلك؛ فأضافها إىل زكريا مع أنه ليس هو الذي أوجدها لكن ألا عالمة له 

نعم؟ نعم واحد اثنني ثالثة أربعة مخسة ستة نعم  )) آيتك أن ال تكلم ((أنا أحب أن أفهم إعراب آية:  )) أيام

مصدر؛ . . . أن يف حمل رفع وإال مصدر؟ خرب؛ خرب وإال  )) أن ((؛ نعم؛ ءامبتد )) آيتك ((أنت يا إمداد ؟ 

 ((يف حمل الرفع ؟ خرب ألا مفرد والذي يقال يف حمل اجلملة طيب؛ قدر ؟ آيتك يعين عالمة اليت أعطيك إياها 

ثالثة  )) (( إال رمزا ((يعين ال ختاطبهم؛  )) أن ال تلكم الناس (( )) تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزاأن ال 

 ))؛ ثالث ليال سويا ال تكلم الناس ((طيب ثالثة أيام بلياليها ؟ نعم بدليل قوله تعاىل يف سورة مرمي:  )) أيام

هذه أداة استثناء ولكن أحب أن أفهم هل هذا االستثناء إال  )) إال رمزا ((آيتك أن تكلم الناس بلياليها؛ قال: 

متصل أو منقطع ؟ حممد ؟ منقطع ؟ الرمز ليس كالما ؟ كالم وإال غري كالم؟ غري كالم؛ طيب نعم؟ متصل، 

هذان قوالن؛ هذا قول مفصل؛ والواقع أن املفسرين اختلفوا هل االستثناء متصل فتكون اإلشارة من الكالم؛ ألن 

يعرب عما يف النفس من قول أو إشارة أو كتابة؛ وبعض املفسرين يقول: إن االستثناء منقطع؛ ألن الرمز الكالم ما 

ليس بكالم؛ ولذلك لو رمز اإلنسان يف الصالة مل تبطل صالته؛ ولو كان كالما لبطلت؛ لقول النيب صلى اهللا 

نظر إىل املعىن قال: إن الرمز كالم؛ ) فمن  ( إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناسعليه وسلم: 

ألنه ينبئ عما يف النفس؛ وقد يعتربه الشارع، شارع يعتربه اإلشارة، أليس النيب عليه الصالة والسالم قتل اليهودي 

حينما قالوا من قتلك فالن وفالن وفالن فأشارت نعم  إشارة األنصارية اليت قالت، اجلارية األنصارية  اليت قالتب

شارة؛ والشك أن اإلشارة تعرب عن ما يف النفس؛ لكنها ليست القول الذي هو الصوت الشك فيه فاعترب اإل

هذا؛ فمن حلظ املعىن قال: االستثناء متصل ومن حلظ اللفظ وأن الكالم هو الصوت قال: االستثناء منقطع؛ 

كن يشري إليهم إشارة؛ ووجه  لكن على القولني املعىن واحد؛ مل يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس، مع الناس ول

كون هذا آية: أنه عجز عن النطق مع أنه سليم وأنه عجز عن النطق مع الناس ال مع اهللا وهذا شيء غريب؛ 

يعين إنسان يتكلم يقول: سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا اهللا أكرب؛ إنسان ساوي مل يأته اآلفة وال علة يف 

لناس هذه آية؛ عجز يف مقام القدرة وقدرة يف مقام العجز؛ عجز عن كالم الناس يف لسانه وال يستطيع أن يكلم ا



مقام القدرة على الكالم؛ وقدرة على الكالم مع اهللا بالتسبيح وغريه وعجز على الكالم مع الناس؛ فهذا من آية 

لم أنه أخف حركة يف اهللا عزوجل لريه أن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على كل شيء؛ الكالم الذي أنا وغريي يع

البدن وإال ال؟ يستطيع الواحد يتكلم من إىل أن صار . . .املعىن يتكلم كم ساعة؛ إىل . . . لكن يتكلم كثريا 

وال يتعب؛ لكن املشي يتعب والبطش يتعب؛ أما هذا الكالم اليسري الذي كل يستطيعه ميتنع من هذا الرجل ما 

نعم؟ ما انتهى الوقت نعم؟ أيهم ؟ ما  )) واذكر ربك كثيرا (( فقال: يقدر يكلم الناس إال رمزا؛ وأما مع اهللا

على األيام فهو  ؛ وإن أحب من قال إنه متصل إن أحببت أن يكون الراجح االستثناء منقطع فهو منقطع هي؟

متصل؛ وإن أحب تفصيل من فصل كعبد املنان فلنفصل؛ املسألة ما يرتتب عليها شيء يا حممد ؛ واهللا فيه 

  احتمال .

  نعم يا حممد ؟ الشيخ :

  )) ما هو نوع االستفهام ؟ قال رب أنى يكون لي غالم ((يف قوله تعاىل:  السائل :

االستفهام على سبيل اإلبعاد؛ وما استفهم ما استبعد الواقع، مستفهم ال إله إال اهللا ! هذا لو كان  الشيخ :

للتثبت؛ أنا اآلن لو قلت أعطيك مثال عشرين  وأنت ترى أين صادق قلت: تعطيين عشرين ؟ ويش قصدك 

  يف هذا؟ التثبت، ما قصدك استبعاد وال الشك .

صطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك وا ((

واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت  لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم 

بكلمة منه اسمه يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك 

يا واآلخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدن

أمره اهللا تعاىل بأن يذكر  )) واذكر ربك كثيرا ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:   )) . الصالحين

ربه كثريا؛ ألن بذكر اهللا تطمئن القلوب ويزداد اإلميان ويستنري القلب؛ فلهذا أمره اهللا أن يذكر ربه كثريا؛ وفائدة 

الذكر كثريا هنا أو األمر بالذكر كثريا؛ ألن اهللا ملا أخربه بأنه سيمنعه من مكاملة الناس بشره بأنه مل ميتنع من ذكر 

ألنه رمبا يقع يف قلبه ملا قال  )) (( واذكر ربك كثيراي هو أجل وأشرف من خماطبة الناس وكالهم؛ فقال: اهللا الذ

رمبا يقع يف قلبه أن مينع من الكالم فأراد اهللا تعاىل أن يسري  )) ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا أن ((اهللا له: 

وهنا مل يقل له:  وإنك ستذكر ربك؛ بل  )) ر ربك كثيرااذك ((عنه وأن يذهب عنه ما يقع يف قلبه وقال له: 



) فأمره بذكر اهللا ليكون ذكره هللا تعاىل يف حال امتناع مكاملة الناس عبادة خاصة مأمورا ) ربك واذكر ((قال: 

ا؛ ملا منع من خماطبة الناس صار متفرغا فأمر بأن يشغل هذا الفراغ مباذا؟ بذكر اهللا عزوجل؛ وهذا أحسن له 

وأفيد له مما لو قال اهللا له: وإنك ستذكر ربك كثريا؛ ووجهه كما قلت لكم أنه إذا أمر به صار فارغا وإن كان 

 ((وقوله:  . الذكر من أصله طاعة لكن هذا يكون طاعة خاصة يف هذه احلال اليت ميتنع فيها من مكاملة الناس

صفة لزمن حمذوف؟ أي زمانا كثريا؛ أو ملصدر حمذوف أي ذكرا كثريا ؟  )) كثيرا هل (( )) اذكر ربك كثيرا

وسبح  (()) وهنا قال:  يا أيها الناس اذكروا اهللا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيال الثاين كما قال اهللا تعاىل: ((

 ((كره فيهما فقال: )) العشي آخر النهار واإلبكار آخر النهار؛ وهذان الوقتان قد أمر اهللا بذ  بالعشي واإلبكار

هنا؛  )) وسبح بالعشي واإلبكار ((وقال تعاىل:  )) وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

بالعشي واإلشراق)) واآليات يف هذا كثرية ألن يف اإلشراق مستقبل النهار ويف العشي مستدبر النهار؛ فيكون 

أين يبتدئ العشي ؟ العشي يبتدئ من زوال الشمس بدليل  اإلنسان شاغال وقته أوله وآخره مباذا؟ بذكر اهللا؛ من

) وهي أما  صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى صالتي العشي (حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه: 

الظهر وإما العصر؛ وقيل: العشي ما بعد صالة العصر إىل منتصف الليل؛ ولكن األول أصح؛ نعم املساء يطلق 

اإلبكار ليست  )) اإلبكار ((؛ وقوله تعاىل: من صالة العصر إىل منتصف الليل؛ وأما العشي فهو آخر النهار 

در أو اسم هلذا الوقت املعني الذي هو أول النهار؛ مجعا لبكر؛ ألن مجع بكر أبكار كسبب وأسباب؛ لكنها مص

ال يليق به؛ وقد مر علينا أن تسبيح اهللا يشمل تنزيه اهللا عزوجل عن كل ما  )) يسبح بالعشي واإلبكار ((وقوله: 

يكون عن أمور ثالثة: عن صفة عني؛ وعن نقص يف كمال؛ وعن مماثلة املخلوقني؛ انتبهوا املشاة هذه خيرجوها 

.؛ قولوا مماثلة ألن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن فيسبح اهللا عن هذه األمور الثالثة، ما هي؟ النقص، من. 

والنقص  )) ال يموت وتوكل على الحي الذي ((والنقص يف الكمال، ومماثلة املخلوقني؛ فالنقص كقوله تعاىل: 

في ستة أيام  نا السموات واألرض وما بينهماولقد خلق ال تأخذه سنة وال نوم )) (( ((يف الكمال مثل قوله: 

 وسبح بالعشي واإلبكار (( طيب؛ ة؟ ليس كمثله شي (())؛ ومماثلة املخلوقني مثل قوله:  وما مسنا من لغوب

حيتمل أن يكون الستيعاب يعين يف كل الوقت، وأن تكون للظرفية أي يف  )) بالعشي ((الباء يف قوله:  ))

إنكم لتمرون عليهم  ((العشي؛ فإن جعلناها للظرفية مل يلزم أن نستوعب الوقت بالتسبيح؛ لقوله تعاىل: 

 هم ميرون عليهم كل ليل يرت  عليهم؟ ال، ميرون يف آخره يف أوله يف وسطه؛ وإذا كانت )) مسبحين وبالليل

لالستيعاب فاملعىن أن اهللا أمره أن يستوعبه هذين الوقتني كلهما؛ مباذا؟ بالتسبيح . طيب نرجع اآلن إىل الفوائد، 

يؤخذ من  ))... قال رب هب لي من لدنك ذرية  هنالك دعا زكريا ربه ((قال اهللا تعاىل:   من أين؟ طيب



زكريا  دعا ((هذه اآلية الكرمية: أن مجيع اخللق مفتقرون إىل اهللا حىت األنبياء ال يستغنون عن دعاء اهللا؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات القياس؛ من أين؟ ألنه ملا رأى أن اهللا يرزق هذه املرأة بدون سبب معلوم  )) . ربه

طعة التكسب مبحراا قادر على أن يرزقه ولدا؛ فيكون انتقال من علم أن الذي يسوق هلا الرزق وهي امرأة منق

الشيء إىل نظريه؛ وهذا هو نفس القياس، صح؟ إذا هو استدل أو أخذ من هذه القصة عربة وهو أن يسأل اهللا 

 ((: ؛ لقوله ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الصيغة اليت يتوسل ا بالدعاء هي اسم الرب أمرا وإن كان مستبعدا .

؛ ألن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية، وإال ال؟  ومل يقل: اهللا؛ وهلذا جتودن أكثر األدعية مصدرة بالرب )) ربه

ألا فعل، وكل األفعال من مقتضى الربوبية؛ فلهذا يتوسل الداعي دائما إىل اهللا بالرب، قال النيب صلى اهللا عليه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن زكريا عليه الصالة السالم  ) . يا رب يقول يا رب يمد يديه إلى السماء (وسلم: 

جاء السؤال فنوقف ؟  . )) وقد بلغني الكبر ((بلغ سنا بعيدا دون أن يأتيه ولد؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: 

الفوائد طيب لكن صحيح إن الفوائد ينبغي أن ما يكون فيها سؤال، ملاذا؟ ألن الواحد إذا صار يعين يتفقد 

   ؛ على كل حال يال هات سؤال يا ؟ ويستنبطها إذا جاءت أسئلة منعته وحالت بينه وبني االستنباطات

  ؛  إذا جعلناها لل صار بينهما الفرق السائل :

إن جعلناها لالستيعاب مل يكن هناك فرق؛ ال االستيعاب يعين كل الوقت وليس املعىن دون غريه؛ لكن الشيخ : 

  وهذا أهم الشيء ..  صوصان للتسمية وإال غريهاخم هذين األختني

  هي تكون خمصوصة وإال ؟  السائل :

  ال ليس مانع وهلذا أكثر ما تكون التسبيحات والتهليالت يف أول النهار وآخره.الشيخ : 

  ؟  أي حديث النفس يعين السائل :

  . ؛ ألنه حدث نفسه نعم ؛ لكنه من الفعل حديث النفس يدخل يف هذاالشيخ : 

  هل جيوز أن نقول: سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ونقول: وموالي . . ؟ السائل :

  أن سيدنا حممد واهللا حممد سيدنا لكن هل الصحابة كانوا يقولون كذا؟ الشيخ : 

  يعين أنه ولد من الصاحلني ؟ السائل :



  حلال .ما هو بالظاهر؛ هذه من بيان الشيخ : 

  نعم حيىي ؟ الشيخ : 

؛ يعين مثال لو قال جييء واحد فاسق وفاجر نقول له سيدي ما  إذا كان الرجل أهال للسيادة ال حرجالشيخ : 

  ؛ لكن أهل للسيادة ال بأس . جيوز

، إذا ما فيه عدوان ال بأس، أما مثال جييء يدعوا اهللا يقول: اللهم  إذا كان ال عدوان يف ذلك فال بأسالشيخ : 

  ؛  يصح ؛ ما اجعلين نبيا رسوال

طيب كالمنا مع األخ نقول سيدنا حممد هل معىن ذلك إنه حيرم إن اإلنسان يقول: قال سيدنا حممد ؟ الشيخ : 

  ؟  ال حيرم الطالب :

وألننا حنن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة كأدب الصحابة، إذا ساقوا احلديث عن الرسول ما هم الشيخ : 

  . ل نيب اهللا نعميقولون: قال سيدنا؛ قال رسول اهللا، قا

  ؛ لو قال العتيق ملن أعتق يا موالي صح . إذا صدق الوصف فال بأسالشيخ : 

وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك  (( 

يلقون أقالمهم أيهم واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ 

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه 

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن 

هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع هنالك دعا زكريا ربه قال رب  ((قال اهللا تعاىل:  )) . الصالحين

األوىل: أن مجيع اخللق مفتقرون إىل اهللا حىت األنبياء ال يستغنون عن دعاء  أخذنا منها أربعة فوائد ؟ )) الدعاء

: إثبات القياس؛ من أين؟ ألنه ملا رأى أن اهللا يرزق هذه املرأة بدون ثانيةال . )) دعا زكريا ربه ((اهللا؛ لقوله: 

علم أن الذي يسوق هلا الرزق وهي امرأة منقطعة التكسب مبحراا قادر على أن يرزقه ولدا؛ فيكون  سبب معلوم

انتقال من الشيء إىل نظريه؛ وهذا هو نفس القياس، صح؟ إذا هو استدل أو أخذ من هذه القصة عربة وهو أن 

 )) ربه ((بالدعاء هي اسم الرب؛ لقوله: ة:  أن الصيغة اليت يتوسل ا لثوالثا يسأل اهللا أمرا وإن كان مستبعدا .

ومل يقل: اهللا؛ وهلذا جتودن أكثر األدعية مصدرة بالرب؛ ألن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية، وإال ال؟ ألا 



فعل، وكل األفعال من مقتضى الربوبية؛ فلهذا يتوسل الداعي دائما إىل اهللا بالرب، قال النيب صلى اهللا عليه 

:  أن زكريا عليه الصالة السالم بلغ سنا ؟ الرابعة رابعةوال . ) رب يا رب ديه إلى السماء يقول يايمد ي (وسلم: 

من فوائد اآلية ما يستفاد من   . نعم )). بلغني الكبر وقد ((بعيدا دون أن يأتيه ولد؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: 

وجل وهبة الكرمي تكون كبرية؛ ونظري هذا قول  حيث أضاف اهلبة إىل اهللا عز )) هب لي من لدنك ((قوله: 

فاغفر لي مغفرة من  (الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما علمه أبو بكر يف الدعاء الذي يدعوا به يف صالته قال: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ينبغي  ) وكما أشرنا إليه أن الشيء من الكرمي يكون عظيما . عند وارحمني

ومن فوائد اآلية  سأل مطلق الذرية؛ ألن الذرية قد يكونون نكدا وفتنة وإمنا يسأل الذرية طيبة .لإلنسان أن ي

الكرمية اليت تشري إليها إشارة أنه ينبغي لإلنسان أن يفعل األسباب اليت تكون ا ذريته طيبة ومنها الدعاء، دعاء 

أصلح لي في  ((رجل يبلغ األشد أنه يقول: اهللا وهو من أكرب األسباب؛ وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل عن ال

والشك أن صالح الذرية أمر مطلوب؛ ألن الذرية الصاحلة تنفعك  )) ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين

( إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال من يف احلياة واملمات؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

من فوائد اآلية الكرمية: التوسل إىل اهللا تعاىل بالتوسل  ) . و ولد صالح يدعوا لهصدقة أو علم ينتفع به أ

جميبه؛ وهكذا ينبغي أن تكون األمساء اليت يتوسل  )) أي إنك سميع الدعاء ((بأمسائه املناسبة للحاجة؛ لقوله: 

ا اإلنسان يف دعائه مناسبة للمدعو به؛ الداعي باملغفرة يتوسل بامسه الغفور؛ وبالرمحة وبالرزق باسم الرزاق 

)) يتناول  أدعوه بها ((فإن قوله:  )) فادعوه بها وهللا األسماء الحسنى ((قوله تعاىل: ذا أيضا هلوهكذا؛ ويدل 

يشمل دعاء املسألة أن جتعلها وسيلة لدعائك، ودعاء العبادة أن  عاء املسألة ودعاء العبادة؛ معلوم يا حممدد

تتعبد هللا مبقتضاه؛ فإذا علمت أن اهللا سبحانه وتعاىل غفور فتعرض ملغفرته وإذا علمت أنه رحيم كذلك وهكذا؛ 

  ؛  فوائد اآلية الكرمية: إثبات مسع اهللا وكرم اهللا وقدرة اهللاومن  يتناول هذا وهذا . )) أدعوه بها ((وجل:  فقوله عز

  ؟ نعم يا أمحد ؟ إثبات القدرة ؟ يا عبد امللك من أين يؤخذ  الشيخ :

  القدرة على اإلجابة  الطالب :

فإن قال قائل: أحيانا يدعوا املرء وال   وجل جيب من دعاه نعم الثالث ؟ إثبات الكرم هللا لكونه عز الشيخ :

إن  ((براهيم عليه السالم: إوقال  )) إنك سميع الدعاء ((تجيب اهللا دعائه ؟ وهنا زكريا عليه السالم يقول: يس

اجلواب أن يقال: إن عدم إجابة اهللا الدعاء إما أن تكون لوجود مانع،  )) فما اجلواب ؟  ربي لسميع الدعاء

وإما أن تكون ملصلحة الداعي، إما أن تكون لوجود مانع أو ملصلحة الداعي؛ أو لفوات شرط؛ فأما إذا متت 



ألن  الشروط وانتفت املوانع ومل تقتض املصلحة خالف ما دعا به الداعي فإن اهللا تعاىل يستجيب الدعاء قطعا؛

فإذا دعا اإلنسان ربه وقلبه ال ؛ يقول: اللهم إين  ))؛ استجب لكم وقال ربكم ادعوني ((اهللا تعاىل يقول: 

أسألك اجلنة وما قرب إليه من قول وعمل؛ لكنه يف زمن االختبار قلبه يتجول بني صفحات الكتاب، هذا غافل 

وهو يعلم ما يف  سبحانه وتعاىلف تسأل اهللا وإال حاضر؟ غافل؟ نعم؛ ال يستجيب من دعاء من قلب غافل؛ كي

 أعطين كذا وأنت قلبك مشغول يف شيء آخر؟ هذا واهللا سوء األدب مع اهللا؛ هذا تتخلىنفسك وتناجيه يا رب 

إجابة الدعوة لعدم وجود الشرط ما حضر قلبه؛ قد يكون ذلك لوجود مانع ومنها ـ أي من املوانع ـ أن يكون 

والعياذ باهللا ـ فإن أكل احلرام من أكرب موانع إجابة الدعاء؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلنسان آكال للحرام ـ 

يا أيها الرسل   ((فقال:  ) اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا وإن (قال: 

آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم واشكروا يا أيها الذين  وقال تعاىل: (( )) كلوا من الطيبات واعملوا صالحا

عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب  ثم ذكر النبي اهللا صلى اهللا ())  هللا

ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب  () أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء  يا رب

وقد تكون  . ) أعوذ باهللا ـ استبعد أن اهللا جييب هذا الداعي؛ فهنا ختلفت إجابة الدعاء ملاذا؟ لوجود مانع لذلك

ملصلحة الداعي، يدخر اهللا له عنده ما هو أعظم مما سأل؛ أو يعلم سبحانه وتعاىل أنه لو أجابه حلصل عليه 

محة اهللا وحكمته ال يستجيب له هذا الدعاء، مضرة يف دينه؛ مثل أن تكون إجابته سببا لفتنته عن دينه؛ فرب 

إذا دعا اهللا فلم يستجب له وأن ال يسأل  ضجرملصلحة من؟ ملصلحة هذا الداعي؛ وهلذا ينبغي لإلنسان أن ال ي

فيقول: دعوت مث دعوت فلم يستجب يل؛ فإنه إذا قال ذلك مل يستجب له؛ فزال اإلشكال اآلن ؟ يستحسر و 

وبقي إشكال آخر وهو أن يقال: ال فائدة من  )) . إنك سميع الدعاء ((على قوله: زال اإلشكال الذي قد يرد 

الدعاء؛ ألن املدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك بال دعاء، وإن مل يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت؛ 

الرسل واألنبياء هذا قول باطل؛ ألنه يقتضي تسب  جنيب أوال: أن ؟ هكذا يقول بعض الناس فبماذا جنيب

فكيف يأمر  )) وقال ربكم ادعوه ((والصاحلني؛ بل يقتضي أن اهللا عزوجل يأمر مبا ال فائدة فيه؛ فإن اهللا قال: 

وجل بأمر ال فائدة منه، هذا مستحيل؛ فهذا قول باطل من أصل؛ مث نقول: الشيء يكتب لك لكن بسبب؛  عز

فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة؛ ألن اهللا قدره  فإذا كان اهللا قد كتب لك ذرية طيبة بسبب دعائك

قدرها أي ذرية طيبة مقرونة بالدعاء؛ وهل يقول عاقل: أنا ال أتزوج إن كان اهللا قد أراد يل ولدا جاء بال نكاح، 

اح، تزوج وإن مل يريد يل ولدا ولو تزوجت؛ هل يقول هذا عاقل ؟ ال ما يقول، يقول إن اهللا قدر لك الولد بالنك

  يأتيك الولد



يقول: إن كان اهللا قد أراد يل ولدا جاء بال نكاح، وإن مل يرد يل ولدا مل يأت ولو تزوجت؛ هل يقول هذا عاقل؟ 

ال ما يقوله؛ نقول: إن اهللا قدر لك الولد بالنكاح تزوج يأتيك الولد وهكذا الدعاء؛ إذا فالدعاء الشك أنه من 

معلوم؛ ويكون اهللا تعاىل قد قدر هذا الشيء الذي هو  أقوى األسباب حلصول املطلوب وزوال املكروه وهذا أمر

حصول مطلوبك أو زوال مكروهك قد قدره مقرونا ذا السبب، بالدعاء؛ فيكون الدعاء مقدرا واملدعو به مقدرا 

وجل؛ لكن أنت ال تدري أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء  من عند اهللا عز

ليس إليك؛ وهكذا مجيع املقدورات كلها يرد عليها هذا اإليراد ولكن اإلجياب ذا اجلواب بأن اهللا وما وراء ذلك ف

. مث إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة؛ إذا رفعت يديك  قدر هذه األشياء مقرونة بأسباا

دعاء نفسه عبادة سواء أجب أم مل وجل وهو من أجل العبادات؛ فال إىل ربك يا رب هذا ذل وخضوع هللا عز

جتب؛ فلماذا ال تكثر من الدعاء؟ كذا يا إمداد ؟ ويش قلت: الدعاء عبادة واإلنسان يدع اهللا تعاىل ولو مل؛ 

من  فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب )) ((وجل:  مث قال اهللا عز  . ويكثر من الدعاء طيب

ملالئكة؛ وقد سبق عن قريب شيء من الكالم عليه؛ وأم عامل غييب خملوقون من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات ا

وجل؛ كان ((يسبحون الليل  وجل ملا أعدهم له فقاموا به على حسب ما أراد خالفهم عز نور خلقهم اهللا عز

ئتيط ما يسمع ال)  طأطت السماء وحق لها أن تئ (والنهار ال يفرتون)) وأخرب النيب عليه الصالة والسالم بقوله: 

الرحل على البعري احململ محال ثقيال؛ لكن أظنكم ما عرفتم هذا أكثركم نعم؟ معروف ؟ احلمد هللا طيب  من سرير

 نادته المالئكة (()؛ ففي هذه اآلية:  ( ما من موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم هللا أو راكع أو ساجد

طيب لو قال قائل: أنا  . حكمه الكفر؛ ألنه تكذيب للقرآن .ما حكم إنكار املالئكة ؟ )) إثبات املالئكة

أكفرهم وأقول فيه مالئكة لكن املالئكة هي قوى اخلري والشياطني قوى الشر؛ فأجعلهم معاين ال ذوات؛ نقول: 

 (()) كيف تكون قوة ؟ وألجله:  جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة ((وهذا أيضا إنكار هلم؛ ألن اهللا قال: 

 فنادته المالئكة ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املالئكة تتكلم بصوت مسموع؛ لقوله:  )) . ثالث ورباعمثنى و 

))؛ وقد   فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب ((ومن فوائدها: جواز تكليم املصلي؛ لقوله:  . ))

هو يصلي ال خياطب اآلخر؛ لكن  كان الصحابة رضي اهللا عنهم يكلم بعضهم بعضا يف الصالة؛ لكن املكلم

يفهم ما يقول وجييبه باإلشارة؛ لكن هل هذا على إطالقه بالنسبة جلواز الكالم مع املصلني ؟ اجلواب: هذا 

األفضل تركه إال حلاجة؛ وذلك ألنك إذا كلمت وهو يصلي فإنك تشوش عليه؛ ورمبا ينسى وخياطب كما يقع 

 )) إن اهللا يبشرك بيحيى ((مشروعية تبشري اإلنسان مبا يسره؛ لقوله تعاىل: من فوائد اآلية الكرمية:  . هذا كثريا

براهيم بإمساعيل إة أا بشرت وهذا أمر مشروع يف نوعه وجنسه؛ ففي النوع سبق أن اهللا تعاىل أخرب عن املالئك



؛ وهل من )) عليمفبشرناه بغالم  ((وإسحاق  ))؛ فبشرناه بغالم حليم ((وبإسحاق؛ إمساعيل قال اهللا فيه: 

) أو هذا  براهيمإولد لي الليلة ولد وسميته  (قال: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  البشارة ما ثبت يف الصحيح

ومن فوائد  من باب التحدث بنعمة اهللا ؟ هذا هو األصل، الثاين أنه من باب التحدث بنعمة اهللا هو األصل .

يبشر بأي خري كان، بأي شيء كان؛ جاءت به السنة من مفهوم قوله  البشارة باجلنس أن اإلنساناآلية الكرمية: 

) فإن هذا  ال يتناج اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه صلى اهللا عليه وسلم: (

  يبشركإن اهللا ((مث قال اهللا:  يدل على إدخال السرور على املسلم وهو كذلك سواء كان باإلشارة أو بغريها.

يستفاد منها أيضا: جواز تقدمي التسمية على اليوم السابع؛ وهو كذلك أنه جيوز  )) ... بيحيى مصدقا بملكته

أن يسمي اإلنسان مولوده من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع؛ وهذا إذا كان االسم مهيئا أما إذا كان غري مهيأ 

مصدقا  ((الكرمية: الثناء على من صدق املرسلني؛ لقوله: ومن فوائد اآلية  فإنه ينبغي أن يؤخر إىل اليوم السابع .

)) فإن اهللا تعاىل قال ذلك على سبيل الثناء على حيىي؛ والشك أن من صدق من قامت البينات  بكلمة من اهللا

على صدقه فإنه حممود حىت يف األمور الدنيوية؛ إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا الشك أنه خري؛ 

صدقت من مل تقم البينة على صدقه فهذا استعجاب؛ وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا وأما إذا 

خبال؛ خبال أن تصدق من قامت البينة على كذبه؛ فاألحوال ثالث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال 

د اإلنسان عليه؛ ومن مل تقم وسفه يف العقل وضاللة يف الدين؛ ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال حيم

البينة على صدقه وال كذبه فتصديقه استعجال؛ أليش؟ ألن مثل هذا اخلرب ينبغي أن يتأن اإلنسان فيه؛ وهلذا قال 

وجل: ردوه وال اقلبوه؛ نتبني حىت  )) مل يقل عز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (اهللا تعاىل: (

من فوائد اآلية الكرمية: أن حيىي عليه الصالة والسالم سيكون سيدا؛ وذلك ألنه أحد  . ادقاننثق ألنه قد يكون ص

ومن فوائدها أيضا: أن حيىي عليه الصالة السالم مع توافر  األنبياء واألنبياء هم سادة اخللق وأفضل اخللق .

))؛  وحصورا ((خالق؛ لقوله: صفات الكمال يف حقه بالسيادة فإنه باإلضافة إىل ذلك كان ممنوعا من سوء األ

 ((ومن فوائدها أيضا: أن حيىي من األنبياء؛ لقوله:  فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن مساوي األخالق .

ح إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نو  ((وكل من وصف يف القرآن بالنبوة فإنه رسول؛ قال اهللا تعاىل:  )) نبيا

ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا  ((وقال تعاىل:  ))... براهيم إوالنبيين من بعده وأوحينا إلى 

وما قصهم علينا يقصهم بلفظ النبوة يف األكثر؛ فيكون كل من ذكر يف القرآن بوصف النبوة فهو  )) عليك

يف أعلى مراتب الصالح؛ فإن مراتب الصالح  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنبياء من الصاحلني؛ بل هم . رسول

أربعة: النبوة والصديقية والشهادة والصالح؛ هذا إذا ذكرت مجيعا صارت مراتب، وإن مل تذكر مجيعا صار 



إذا قلتم ذلك عباد اهللا الصالحين فقد سلمتم على كل  (الصالح عاما؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال حرج  ))...  قال أنى يكون لي غالم (( ). عبد صالح في السماء واألرض

على اإلنسان يف طلب ما تطمئن به نفسه؛ ألن زكريا عليه الصالة والسالم ما شك يف خرب اهللا؛ لكن أراد أن 

الرباهني ازدادت قوة يتقدم إليه الفرح واالستبشار بقوة الرباهني؛ ألن خرب اهللا الشك أنه برهان لكن كل ازدادت 

وجل أن يكون له  يعين تعجبا من قدرة اهللا عز )) أنى يكون لي غالم وقد بلغني الكبر ((اليقني؛ فهنا سأل 

غالم وقد بلغه الكرب؛ ألن الغالب أن اإلنسان إذا بلغ الكرب يقل إجنابه ورمبا عدم بالكلية؛ والعقر إىل النساء أقرب 

ومن فوائد اآلية الكرمية: نقول أن اإلنسان  . قبل أن يكون الرجل عاقرا ااملرأة عاقر منه إىل الرجال؛ وهلذا تكون 

ميلك ولده ؟ الالم ؟ تأملوا؟ أو نقول أن الالم ال تتعني للملك ؟ ما تتعني، الالم ال تتعني للملك؛ قد تكون 

صح؛ وأما قول النيب صلى اهللا لالختصاص؛ ألن اإلنسان ال ميلك ولده كما ميلك عبده؛ لو أراد أن يبيع ولده ما 

فاملراد بذلك املنافع؛ أو أن املراد بذلك املبالغة؛ ألن هذا الرجل ملا جاء  أنت ومالك ألبيك ) عليه وسلم: (

) فيكون هذا إما من  ومالك ألبيك أنت (يشكوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن أباه أخذ ماله قال له: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز وصف اإلنسان مبا يكره  بيك كما أن مالك ألبيك .باب املبالغة أو أن منافعك أل

ألنك لو وصفت املرأة بأا عاقر لكرهت  ))؛ عاقر وامرأتي ((إذا كان املراد جمرد البيان ال القدح والعني؛ لقوله: 

اقر؛ لكن إذا كان املراد وإال صرت؟ كرهت معلوم؛ لو تقول هلا أنت لك أربعني سنة ربت ؛ كيف تقول أنت ع

بيان األمر على وجهه دون العيب والقدح فإن هذا ال بأس به؛ ودليل ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: 

) لكن هذا من باب املشورة ولكن مل يقصد الرسول صلى اهللا عليه  أما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه (

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  حاله ليكون اإلنسان معه على بصرية .وسلم أن يعيب الرجل بل قصد أن يبني 

ومذهب أهل السنة واجلماعة إثبات أفعال اهللا االختيارية  )) . كذلك اهللا يفعل ما يشاء ((فعل اهللا؛ لقوله: 

؛ من أفعال اهللا إال باختيارهاملتعلقة به واملتعدية إىل غريه؛ أفعال اهللا االختيارية يعين اليت تقع باختياره وال شيء يقع 

لكن منها شيء متعلق به مثل: االستواء والنزول والضحك والفرح وأشياء متعلقة يف غريه مثل: اخللق؛ فأن اخللق 

وجل اليت ال يتعداه إىل  غريه؛ والفعل  يتعدى إىل الغري؛ فأهل السنة اجلماعة يثبتون النوعني: الفعل اخلاصة به عز

؛ شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكرب من الرب الذي ال يستطيع الفعل ه؛ يقولون بالالذي يتعداه إىل غري 

غالب األشاعرة إن مل كل األشاعرة واملعتزلة ومن ضهاهم يقولون إن اهللا ليس له أفعال اختيارية؛ ال يستوي وال 

األفعال االختيارية؛ علتهم ينزل وال جييء وال يضحك وال يفرح وال حيب وال يكره إىل آخر ما يقولون يف نفي 

وجل أزيل أبدي؛ فيقال هلم أوال:  أوهى من أي علة كانت؛ العلة قالوا: ألن احلوادث ال تقوم إال حبادث واهللا عز



من قال لكم هذا إن احلوادث ال تكون إال حبادث من قال لكم هذا؟ عندهم لذلك وحي؟ أو جمرد قياس عقلي 

س عقلي فاسد؛ فإن احلوادث ال يلزم أن ال تقوم إال حبادث؛ ألن من املعلوم أن فاسد ذكرمتوه؟ احلقيقة أن هذا قيا

احملدث سابق على احلدث وإذا كان احلادث سابق على احلدث مل يلزم أن يكون احملدث حادثا؛ أنت اآلن تأكل 

يفعل أفعال وجل  حادث مىت؟ وقت حدوثه وأنت موجود من قبل؛ فالرب عز غداء اليوم والغداء اليوم بنسبة لك

هذه يف وقت فعلها وهو مل يزل موجودا؛ لكن على زعمكم أنتم وعلى مذهبكم الباطل يلزم أن يكون اهللا 

سبحانه وتعاىل مل يفعل أي فعل، معطال عن األفعال؛ وهذا عيب وإال كمال ؟ عيب؛ ألن من يفعل أكمل ممن 

حقه أي نقص بأي وجه من الوجوه؛ واآليات   وجل بإثبات الفعل يف ال يفعل باتفاق الناس وليس يعتين هللا عز

 )) ويفعل اهللا ما يشاء ))، (( فعال لما يريد ))، (( يفعل ما يشاء كذلك اهللا ((كثرية بإثبات فعل اهللا 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إطالق اجلمع على  والنصوص يف هذا كثرية وهللا احلمد وأهل السنة واجلماعة يؤمنون به .

من القائل؟ اهللا ؟ إن كان هو اهللا فهذه  )) قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء ((يصلح ؟ قوله: أو ما الواحد؛ 

يعين  )) فنادته المالئكة ((الفائدة الغية؛ وإن كانت املالئكة فهذه اآلية تدل على أن القائل واحد وأن قوله: 

وجل؛ لقوله:  الكرمية: إثبات املشيئة هللا عزومن فوائد اآلية  واحدا منهم؛ وقد سبق يف التفسري اخلالف يف ذلك .

((ما يشاء)) ولكن كل شيء قيده اهللا باملشيئة فهو ؟  كل شيء قيده اهللا باملشيئة فهو مقرون باحلكمة؛ ما 

إال  ((نعم فقال:  )) وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((قوله تعاىل:  دليلك على هذا؟

 . )) فدل على أنه ال يشاء ما إال ما تقتضيه احلكمة نعم وهو كذلك كان عليما حكيما ن اهللاأن يشاء اهللا إ

إذا قال قائل: يشكل على هذا أن اهللا قد شاء اخلري والشر، فما احلكمة من الشر؟ تأملوها إىل الدرس القادم إن 

فإن  )) فنادته (( تعاىل للدعاء؛ لقوله: نعم فيها فائدة: سرعة إجابة اهللا . شاء اهللا تعاىل؛ ألن الغامن يشري بيده

 )) مصدقا بكلمة ((لقوله تعاىل:  ؟ الفاء تدل على الرتتيب التعقيب . وعن حممد الواصل فائدة أظن ما هي

  ؟ليس مصدقا بكلمة اهللا وإمنا ألن حيىي عليه السالم  , من الواحد,  جواز اإلطالق 

ما هي الكلمة اليت صدق بيحىي ؟ نعم؟ ما هي الكلمة اليت صدق ا حيىي ؟ الكلمة اليت صدق ا؟  الشيخ :

  نعم ؛ 

  صدقه يف قصة عيسى ؛  الطالب :

  ما هي قصة عيسى ؟ ما هي الكلمة اليت يف قصة عيسى ؟ الشيخ :



  مال ؟  الشيخ : ج

   ))؛ كن ((الكلمة هي قوله تعاىل:  الطالب :

لكن إطالق الكلمة على  )) كن ((صح؛ عرفت ؟ يقول: إن الكلمة يف عيسى هي قوله تعاىل:   الشيخ :

 ((الكالم هو األصل يف اللغة العربية، هو األصل يف اللغة العربية أن الكلمة يراد ا الكالم؛ عرفتم يا مجاعة ؟ 

   إنها كلمة ))كال  فيما تركت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا

   كم قال من كلمه ؟   الشيخ :

   أربع كلمات،  الطالب :

( أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  )) هو قائلها ((أربع مجل أيضا   الشيخ :

ل ابن أال كل شيء ما خال اهللا باطل كلمة وإال كلمات ؟ كلمات؛ فقو  ) لبيد: أال كل شيء ما خال اهللا باطل

مالك رمحه اهللا : وكلمة ا كالم قد يئم؛ يعين باصطالح النحويني ال مبقتضى اللغة العربية، اللغة العربية ال تطلق 

  الكلمة إال على الكالم املفيد؛ لكن النحويون رمحهم اهللا أطلقوا الكلمة على القول املفرد، القول املفرد نعم.

  شاكر ؟

بعضهم يقول: إن من يأكل الربا أنه ال يدعوا اهللا ألنه ال فائدة من دعائه؛ بأنه لن جزاك اهللا خري؛ يف  السائل :

  جياب دعائه. . .؟

واهللا مشكل كبرية، أقول هذا مشكل يعين مشكل حقيقة؛ لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم استعبد ومل  الشيخ :

معناه أنه قطعا ال جياب؛ ولكن الذي ) يعين استبعد اإلجابة ليس  أنى يستجاب لذلك (يقل إنه مؤكد قال: 

يأكل الربا نقول: هل حتب أن اهللا يغفر لك؟ سيقول نعم، يقول نعم لكن من أبداه واهللا ما جييب ؟ نقول أترك 

؟ الربا، أترك الربا مثل ما قال الفقهاء رمحهم اهللا يف الرجل العاصي بسفره إذا اضطر إىل امليتة إما يأكلها أو ميوت

ال يأكل منها؛ ولكن اهللا ما أحل امليتة للمضطر؟ أحل؛ هم يقولون ال ميكن وال حتل له؛ أيش سوي قالوا ميوت و 

ميوت ؟ قالوا ميوت؛ لكن هنا شيء قبل املوت يقدره وهو ؟ أن يتوب؛ نقول تب وكل، تب وكل نعم؟ إذا كنت 

وإال ما يصلي ؟ ما يصلي ركعتني  قاطع التذكرة لرتوح لبلد تفجر به الغي التذكرة وكل؛ يصلي الركعتني الرباعية

رباعية؛ فيه خالف على كل حال؛ القائلني بينه أنه ال جيوز؛ قال ويش سوي يا مجاعة مسافر ؟ نقول: تب وصل 



ركعتني؛ كاد يهلك من العطش يف رمضان وهو مسافر وقال هل أفطر ؟ ماذا نقول له؟ ال تفطر، قال يا مجاعة أنا 

  .الطريق؟ نقول: تب واشرب أي نعم أموت من العطش؛ قال: مت؛ ويش

  ماذا يا شيخ يقال هلم تب بعدين يدع اهللا ؟  السائل :

  أي نعم يقول تب وادع اهللا.  الشيخ :

شيخ أحسن اهللا إليك؛ بعض الناس إذا دخل املسجد والناس يتسنون يف املسجد يسلم عليهم علما  السائل :

أحد سلم وقال: أنا أسلم على مكان فارغ هم أو ما فيه م مسألة اإلشارة وبعض الناس . بأنه يف ناس ختفى عليه

  ؟ على

كالمها ال أصل له؛ لكن السالم على املصلي ال بأس به أحيانا؛ ألن الصحابة كانوا يفعلون هذا مع  الشيخ :

  النيب صلى اهللا عليه وسلم وال ينهاهم؛

  ؟لكن الناس ما يعرفون  السائل :

  .على كل حال أحيانا ال جيعل دائم : الشيخ

وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك  ((

واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك ما كنت  لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم 

  )) يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

إن اهللا يفعل ما  إثبات املشيئة هللا يف قوله: (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من. . ؟

وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان  ((وبيننا أن املشيئة املطلقة مقيدة باحلكمة؛ لقوله تعاىل:  )) يشاء

 )) ما يشاء ((. وذكرنا أنه يستفاد من عموم  مقرونة باحلكمة)) ليست جمرد مشيئة لكنها مشيئة  عليما حكيما

 )؛ والشر ليس إليك (مشول اخلري والشر؛ ولكن الشر ال يضاف إىل اهللا كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

فعوالت ) ومل يقل: والشر؛ ألن الشر ال ينسب إليه وإمنا الشر يف امل بيدك الخير وهلذا جاء يف الثناء على اهللا: (

البائنة منه؛ أما فعله نفسه يعين نفس الفعل فليس فيه شر؛ ألن اهللا ال يفعل شيئا فيه شر إال خلري؛ فمثال شر 

يشاءه اهللا عزوجل ومشيئته ليست شرا بل هي خري لوجوه متعددة؛ األول: أنه ال ميكن أن يتبني اخلري إال إذا وجد 

نت كل مفعوالت اهللا خريا ما عرف الشر وال وجد الشر أصال؛ فال الشر؛ إذ ال تتبني األشياء إال بضدها ولو كا



يتبني اخلري وخرييته إال بوجود ما يقابله وهو الشر؛ هذه من احلكمة؛ ومن احلكم أيضا: ابتالء الناس وامتحام 

قان ما حصل يف ذلك ابتالء وامتحان؛ إمنا يكون ابتالء وامتحان إذا وجد طريفإن الطريق لو كان كله خريا 

أحدمها خري وقيل للناس اسلكوه، والثاين شر وقيل للناس ال تسلكوه؛ تبني بذلك الصادق من الكاذب؛ وال 

ميكن االمتحان إال بذلك؛ ومنها من احلكم يف إجياد الشر: أنه ال يستقيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي 

ي يقابله والشر الذي هو املفسدة؛ لو كانت كل األمر فضلت به هذه األمة إال بوجود الشر حىت يؤمر باخلري الذ

خريا ومعروفا مل يكن هناك أمر باملعروف وي عن منكر ألن اإلنسان ال سبيل له إال هذا املعروف اخلري فال 

ومن احلكم أيضا: إقامة اجلهاد يف سبيل اهللا؛ فإنه لو ال اخلري والشر ما  . ميكن أن يؤمر بشيء ال سبيل له إال هو

قام اجلهاد يف سبيل اهللا؛ إذ أن اجلهاد صراع بني أولياء اهللا القائمني باخلري وأعداء اهللا القائمني بالشر؛ ولو ال هذا 

وجل يف خلق األشياء املتضادة؛ فإن خلق  ومن احلكم يف ذلك بيان قدرة اهللا عزحصل اجلهاد يف سبيل اهللا.  ما 

قدرة اهللا سبحانه وتعاىل؛ ولو ال هذه املتضادات خلقها وإجيادها األشياء املتضادة الشك أنه فيه دليال على 

لكانت القدرة ال يتبني كماهلا أو مل يتبني كمال القدرة؛ ألن خلق الشيء مع ضده أبلغ يف القدرة من خلق 

ومن حكم إجياد الشر: أنه حافظ إىل جلوء اإلنسان إىل ربه؛ حافظ إىل جلوء اإلنسان  الشيء الذي ال ضد له.

إىل ربه؛ وكثريا ما حيمل الناس على اللجوء إىل اهللا واألوراد واالحرتازات وجود الشر؛ ولو ال وجود الشر ما جلأن 

ومنها أي من حكم إجياد الشر: أن اإلنسان يعرف به قدر نعمة اهللا عليه حيث  الناس إىل اهللا؛ ألم يف خري.

ليه هو باخلري والصالح واإلصالح؛ فيعرف بذلك قدر جيد أناس كثريين من أهل الشر والفساد وقد من اهللا ع

نعمة اهللا عليه فيشكر اهللا سبحانه وتعاىل على هذه النعمة اليت من ا عليه مبحبة اخلري والسعي فيه؛ مث حيمد اهللا 

فإذا  ((نعمة عظيمة  الشك أا هالفساد وأهلو  الشر مرة ثانية أن جناه من الشر والفساد وأهله؛ والنجاة من

من احلكمة يف خلق  .)) استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد هللا الذي نجانا من القوم الظالمين

الشر: إظهار ضعف اإلنسان وعجزه أمام قوى الشر؛ فإن اإلنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة، 

لذة النوم، ميكن ينام لكن بعوضة من أوهن املخلوقات متنعه من النوم وإذا كان شابا ثقيل النوم منعته من 

يتحكرص تقرص مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه فتحرميه من لذيذ النوم؛ وهي ما هي؟ شيء ضعيف بعوضة 

وأنه ضعيف أمام قوة الشر حىت ال يتكرب ويتعاظم؛ وهلذا ذكر أن ملكا من  فيعرف اإلنسان بذلك قدر نفسه

ول: ما احلكمة من خلق الذباب؟ الذباب حيمل اجلراثيم وحيمل ملوك اجلبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويق

األمراض وما أشبه ذلك فما احلكمة منها؟ فقال أحد احلاضرين: احلكمة منه أن يذل أو أن يلغم أنوف اجلبابرة 

مثلك؛ ألن هذا الذباب املهني يقع على أنف هذا الرجل اجلبار الذي ال يدخل البشر إليه إال باستئذان وله 



جب من وراء حاجب وهذا الذباب املهني يأيت ويقع على أنفه ورمبا يصيبه بعذرته أيضا؛ إذا جاءه وهو نائم حا

وكان ثقيل النوم ميكن الذباب يكيف عليه؛ على كل حال هذا أيضا من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل يف خلق 

كمة اهللا سبحانه وتعاىل وربوبيته؛ الشر؛ وهناك حكم رمبا يظهر للمتأمل منها شيء كثري؛ وذا نعرف كمال ح

كذلك  ((ومن عرف اهللا ازداد يف عبادته كما قيل: من كان باهللا أعرف كان منه أخوف وله أطوع نعم؛ قال: 

قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام  ((وجل:  مث قال اهللا عز  )) يفعل اهللا ما يشاء

اآلية: جواز البحث عما يزيد به اإلميان وإن كان اإلميان موجودا؛ بل نقول وجوب من فوائد هذه  )). إال رمزا

ومن فوائد اآلية الكرمية: متام  . البحث عما يزيد به اإلميان؛ ألن اإلنسان مطلوب منه أن يقوي إميانه بكل وسيلة

 يكلم الناس إال رمزا لكن يف قدرة اهللا سبحانه وتعاىل خبوارق العادات؛ فإن كون زكريا عليه الصالة والسالم ال

 . )) آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا ((باب التسبيح ينطلق لسانه هذا من آيات اهللا؛ وهلذا قال: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اآلية قد تكون على عكس ما طلب منه؛ فهي قد طلبت لتحقق وجود فيما بشر به؛ 

ت إعدام موجود وهو أيش؟ الكالم كان قادرا على الكالم فمنع من الكالم، كان واآلية كانت على العكس، كان

 يف األول كبري السن وامرأته عاقر فوجد له الولد؛ فاآلية وما كانت آية له بينهما تضاد، هذا وجود وهذا عدم .

ك أيش امسك؟ يال يا عبد ائة؛ من أين تؤخذ يا أخ الذي ور ر ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلشارة تقوم مقام العبا

أن ال تكلم الناس  ((؛ أن اإلشارة تقوم مقام العبارة؛ لقوله:  ال، انتبه يا أخي الرمحن ؟ ما هي الفائدة اليت قلنا؟

وهذه الفائدة مبنية على أيش؟ فائدة مستقلة؛ أيه لكن مبنية على أي شيء بنسبة لتفسري اآلية ؟  )) إال رمزا

نعم يا أمحد ؟ نعم مبنية على أن  )) ثالثة أيام إال رمزا ((ال؛  )) كلم الناس ثالث ليالال ت ((مبنية على قوله: 

وفائدة أخرى: أن اإلشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبري  . االستثناء متصل؛ فتكون اإلشارة من الكالم

فال يكون   وجه املأخذ ؟ ))؛ رمزا ثالثة أيام إال ((؛ من أين تؤخذ؟ من أين تؤخذ قبل وبعدين نشوف وجهه ؟ 

كالما لكنه يكون مقامه عند العجز عنه؛ طيب وكال األمرين حق؛ فاإلشارة تقوم مقام العبارة يف اإلفهام والسيما 

عند العجز؛ وذكرنا يف التفسري أمثلة ملفارقة اإلشارة للكالم، وأمثلة ملوافقة اإلشارة للكالم؛ أتستحضرون اآلن ؟ 

  ملفارقة اإلشارة للكالم ؟مثال يا بندر 

  مفارقة اإلشارة للكالم ؟ الشيخ :

  نعم يعين أا ليست كالما ؛ الشيخ :

  نعم كما لو أشارة يف الصالة فإن اإلشارة ال تبطل الصالة والكالم يبطلها طيب؛  الشيخ :



  يش؟ مثال لقيام اإلشارة مقام الكالم ؟أمثال يا مقبل ؟ مثال  الشيخ :

بقذفها أشارت إليه؛ وغريها ؟ املرأة اليت قتلها اليهود فأشارت إىل اليهودي؛ما أشارت لليهودي، أشارت ملا عرضوا 

طيب إذا  . بعضهم، بعضهم قال هذا؛ وحينما أشار الرسول صلى اهللا عليه وسلم نعم نعم. حني ذكرت امسه

ومن فوائد اآلية  عند احلاجة إليها. نقول: اآلية على وجهني تدل على أن اإلشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو

الكرمية: أن اإلنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر اهللا؛ من قوله ملا منع من الكالم مع الناس 

وصار ال يكلمهم إال رمزا ومعلوم أن اإلنسان الذي ال يكلم الناس إال رمزا سوف ال يكون حريصا على مكاملتهم 

ومن فوائدها:  . )) واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي واإلبكار )) (( سبح ((عب؛ أمره اهللا قال: لئال يتعب ويت

بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن  ((فضيلة التسبيح والذكر يف 

   )) المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن الصالحين

  

  

   

 



ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التسبيح والذكر يف هذين الوقتني: العشي آخر النهار، واإلبكار أول النهار؛ ومنه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الذكر  )) . وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ((قوله تعاىل: 

))؛  اذكر ربك وسبح ((ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إال ما ورد النص بإفراد أحدمها عن اآلخر؛ ألنه قال: 

)) فهل نقول: إن الذكر ال يتقيد بالعشي  بالعشي واإلبكار ((والتسبيح قال:  )) كثيرا ((ولكن الذكر قال: 

ه متقيد لكن يكثر منه؟ حيتمل هذا وهذا؛ لكن اآليات األخرى تدل على أن اإلنسان واإلبكار ؟ أو نقول: إن

 كثيرا وسبحوه بكرة وأصيال يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا ((مأمور بأن يذكر اهللا كثريا؛ قال اهللا تعاىل: 

وعلى هذا فيكون الذكر  ))؛ والذاكرين اهللا كثيرا والذاكرات (())، وقال اهللا تعاىل يف وصف أهل الصالح: 

مث  أكثر من التسبيح؛ لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة وهو أنه جيمع بني الثناء على اهللا وتنزيهه من النقائص .

(( وإذ قالت المالئكة   . هذا مبتدأ اليوم ؟ نعم )) مبتدأ درسنا اليوم ؟ وإذ قالت المالئكة ((قال اهللا تعاىل: 

نقول فيها  )) إذ ((؛ و الواو حرف عطف )) فاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمينيا مريم إن اهللا اصط

إذ قالت امرأة  ((نقول فيها مثل ما قلنا يف :  )) إذ قالت امرأة عمران ((مثل ما قلنا فيما سبق يف قوله: 

العناية ا وأنه ينبغي )) يعين أا منصوبة بفعل حمذوف تقديره: أذكر؛ وتضمن اجلملة هلذا يدل على  عمران

إشهارها وإظهارها حىت تتبني وتتضح للناس؛ وإمنا ذكر اهللا قصة زكريا ومرمي هنا وعيسى فيما بعد يف أول هذه 

السورة ألا نزلت يف وفد جنران الذين قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم من النصارى فأرد اهللا أن يبني 

ة املسيح ومن حوله كاملة حىت يتبني هلم األمر متاما؛ فإذا احتاج إىل حماجة للنيب صلى اهللا عليه وسلم قص

املالئكة املراد  )) (( وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك النصارى وإذا علم قريب منها مما عندهم .

 ن اهللا اصطفاك وطهركيا مريم إ ((م اجلنس إذ ليس املراد كل املالئكة بل واحد منهم؛ وهو يف الغالب جربيل 

إن اهللا  ((وندائها باسم العلم نوع من التكرمي إذ مل يقل: يا هذه باسم اإلشارة بل أتى بامسها العلم تكرميا هلا؛  ))

)) أي اختارك؛ وذلك ألن اصطفى أصلها اصتفى بالتاء؛ لكن لعلة تصريفية قلب التاء طاء؛ وهي  اصطفاك

الوجه األول:   ؛ ة اخللق؛ واصطفائه إياها سبحانه وتعاىل من عدة وجوهمأخوذة من الصفوة يعين جعلك من صفو 

مع أن املعروف عندهم أنه  )) إني نذرت لك ما في بطني محررا ((أنه تقبلها بقبول حسن حني قالت أمها: 

الكالم على ومنها، أنه اصطفائه هلا أنه أنبتها نباتا حسنا؛ قد سبق  . ال خيدم املساجد إال الرجال لكن هي قبلت

ومن اصطفائه هلا أيضا : أن اهللا اختار أن تكون عند .  معىن الكلمتني وأما تتضمنان الرتبيتني الروحية واجلسدية

طهرك من أي شيء؟ هل هو من األرجاس احلسية ؟  )) طهرك ((نيب من األنبياء حىت ترتىب ببيت نبوة؛ وقوله: 

أا بالنسبة لألرجاس احلسبة كالبول والغائط واحليض كغريها من أو من األرجاس املعنوية ؟ الظاهر الثاين؛ و 



النساء؛ لكنه طهرها من األرجاس املعنوية فربأه اهللا تعاىل مما رماها به اليهود؛ وكذلك طهرها من سفاسف 

واصطفاك على نساء  ((مث قال:  . األخالق حىت كانت دائما يف عبادة اهللا تعاىل كما سيتبني إن شاء اهللا

أي ميزك من بينهن؛ فاالصطفاء األول  )) واصطفاك على نساء العالمين ((الواو حرف عطف؛  )) عالمينال

اصطفاء عام وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاها اهللا تعاىل من بني سائر النساء حيث جعلها من نساء 

الكمل؛ وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم أن مرمي خري نساء البشر؛ هي وخدجية بنت خويلد وآسية امرأة 

ضل الثريد على سائر الطعام؛ فهي من نساء الكمل رضي اهللا عنها؛ وهلذا فرعون؛ وفضل عائشة على النساء كف

وهل املراد نساء العاملني يف زمنها؛ ألن النساء الاليت يف زمن النيب عليه  )) اصطفاك على نساء العالمين ((قال: 

منهم من قال: إنه  الصالة والسالم الشك أن يف أمة هي خري األمم؛ أو املراد العموم ؟ فيه قوالن للعلماء؛

 ((خاص بنساء زمام كما ذكر اهللا عن بين إسرائيل أنه فضلهم على العاملني ومع ذلك هذه األمة أفضل منهم 

)) ومن املعلوم أم ليسوا  يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

  ال . مث ق )) ر أمة أخرجت للناسكنتم خي ((أفضل من هذه األمة ؛ لقوله تعاىل: 

هل  ) النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فضل عائشة على (قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  السائل :

  هو عام بعد أن ذكر مرمي وخدجية وآسيا ؟.

) بعد أن  فضل عائشة واهللا بعض العلماء أخذ من هذا أا أفضل من ثالثة اليت ذكرها؛ ألنه قال: ( الشيخ :

  ذكر فضل هؤالء الثالث؛ وبعضهم قال: إن املراد على النساء سواهن واهللا أعلم مبراد رسوله.

  ؛ هي ما ذكرت معهن، ما ذكرت معهن الشيخ :

يعين فيه احتمال أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أفردها لتكون أفضل منهن أكمل منهن؛ وفيه احتمال  السائل :

  الاليت سواها وهي الثالث واهللا أعلم مبراد رسوله ما عندنا علم يف هذا؛ نعم يا عبد اهللا ؟أا أفضل من النساء 

على النساء العاملني مطلقة حىت نساء هذه األمة هي أفضل منهن وإن شاركتهن يف الفضيلة لكن هي  الشيخ :

  أفضل منهن .

  . . ؟ )) (( اصطفاك وطهركما هو سبب اجلمع بني الوصفني يف قوله:  السائل :

  االصطفى االختيار ونص على التطهري لدفع ما قاله اليهود يف أا كانت بغية . الشيخ :



   ؛ من من ؟ قول األخ عليه السالم؛ قول األخ حينما سأل عليها السالم الشيخ :

   ؛ يعين مرمي  السائل :

الصاحلني ، ما فيها مانع أبدا؛ لكن أحسن أن عليها السالم؟ ما فيها مانع، السالم علينا وعلى عباد اهللا  الشيخ :

  . يقال رضي اهللا عنها أحسن لئال يتوهم واهم إا نبية

  ؟ آل فرعون وهنا ذكر اسم مرميما هو سبب عدم ذكر اسم مؤمن  السائل :

  ألن هذا خطاب خاص وأن هذا حتدث عن شخص غائب. الشيخ :

  ؟ من آل فرعونامسه ؛ أيهم ؟ مؤ شيخ فيه فضيلة لو ذكر  السائل :

ال ألن اهللا يذكر القصص أحيانا لعربة فقط حىت ال يكون اإلنسان معنت باألدلة على األشخاص فالعربة  الشيخ :

باملعاين وما سيقت القصة من أجله؛ أما كونه فالن وفالن ما يهمه؛ حىت لو علمت إن الرجل هذا امسه فالن 

)) إنه من آل فرعون يكفي، إنه  رجل مؤمن من آل فرعون (( تستفيد فائدة كثرية ؟ أحسن عليه يكفي إنه قال:

آمن وهو من آل فرعون؛ أما هذا اخلطاب يعين أنا لو قلتك: يا رجل أو قلت: يا عبد الرمحن؛ أيهما أبلغ لك ؟ 

أو قلت يا هذا ؟ اخلطاب غري كالتحدث عن شخص؛ اخلطاب ليس كالتحدث عن شخص، اخلطاب إذا ذكر 

  لم صار هذا  على تفخيم والتكرمي.اإلنسان بامسه الع

فما هو يعين  ))  اذكر ربك : ((وأحيانا يقول )) اذكر اسم ربك ((يقول: يف بعض األحيان يقول:  السائل :

  كيف نقول ؟

اجلواب: أن املعىن واحد؛ وأن املراد بأذكر اسم ربك يعين اذكر ربك بامسك؛ وأما من قال: إن االسم  الشيخ :

؛ ولكن معىن اذكر ربك به؛ ضعيف، وأن اذكر اسم ربك يعين اذكر ربك؛ هذا قول ال صحة لهزائد فهذا قول 

  ألن هذا هو الذي يتم به الذكر.

  يف الدنيا واآلخرة؛ ال هذه سيدة نساء أهل اجلنة، سيدة نساء أهل اجلنة؛ لكن هن خري؛ الشيخ :

  كيف ؟  السائل :

  ؟ زكريا عليه السالم الشيخ :



  ذلك ؟وجه  السائل : 

  زكريا وبعيدين ؟  الشيخ : 

وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك  ((

واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت  لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم 

قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه  كنت لديهم إذ يختصمون إذ يكفل مريم وما

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن 

إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:   )) الصالحين

 ((ذكرنا أن االصطفى مبعىن االختيار وهو مأخوذ من الصفوة، وصفوة كل شيء خالصته؛ و )) . نساء العالمين

ظاهرا وباطنا من العيوب الظاهرة ومن العيوب الباطنة ومن األخالق السافلة؛ فهي مطهرة ظاهرا  )) طهرك

إن عيسى عليه الصالة وباطنا؛ ونص اهللا تعاىل على ذلك دفعا لقول اليهود قاتلهم اهللا ولعنهم إا كانت بغيا و 

قلنا: إن املراد بذلك نساء عاملي زمام؛  )) واصطفاك على نساء العالمين ((وقوله:  . والسالم كان ولد الزنا

على أا هي وخدجية بنت خويلد وآسيا بنت عمران هؤالء الثالث كملن من النساء؛ وفضل عائشة على النساء  

)) العاملني هم كل من سوى اهللا يف األصل كما  على نساء العالمين ((وقوله:  . كفضل الثريد على سائر الطعام

فالرب واملربوب ال يوجد سوامها؛ وعليه فالعامل كل من سوى اهللا، هذا  )) العالمين الحمد هللا رب ((قال تعاىل: 

على كمال  وجل؛ فإن ما يف هذه املخلوقات من اآليات الدالة يف األصل؛ ومسي عاملا ألنه علم على خالقه عز

اهللا سبحانه وتعاىل وعلى كل ما تتضمنه هذه املخلوقات علم واضح على ما تتضمنه هذه املخلوقات من 

هذا من خطاب املالئكة أيضا  يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين )) (( الصفات الكاملة.

لالختصاص أي  )) لربك ((الم يف قوله: والقنوت هو دوام الطاعة؛ وال اقنتي لربك )) يا مريم ((تقول هلا: 

 ((قنوتا خالصا هللا، أي طاعة خالصة له؛ ألن من شرط الطاعة أن تكون خالصة هللا سبحانه وتعاىل؛ وقوله: 

الربوبية هنا ربوبية خاصة؛ وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إىل ربوبية عامة وربوبية خاصة؛ فالعامة هي  )) لربك

 اخلاصة ختتص مبن خصها اهللا به؛ لكنها تفيد تربية أكثر ائتناء واختصاصا من الربوبية العامةالشاملة لكل أحد؛ و 

؛ وقد ثبت عن النيب صلى )) يعين السجود املعروف واسجدي ((الواو حرف عطف؛  )) واسجدي ((وقوله: 

من باب العطف  اهللا عليه وسلم أن هذه األمة أمرت أن تسجد على سبعة أعظم؛ وعطف السجود على القنوت

العام على اخلاص أو اخلاص على العام؟ اخلاص على العام؛ وذكر اخلاص بعد العام يدل على فضله ومزيته؛ 



اركعي  ((وقوله:  والشك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة؛ وهلذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .

)) أي يف مجلتهم؛ وليس املراد  مع الراكعين ((؛ وقوله: الركوع معروف وهو احنناء، احنناء الظهر مع الراكعين))

أا تصلي مع اجلماعة؛ ألن املرأة ال ختاطب بالصالة مع اجلماعة؛ لكن كوين يف مجلة الراكعني الذين يركعون هللا 

 ومل يقل: مع الراكعات مع أا امرأة ألن الكمل من الرجال أكثر من )) مع الراكعين ((وجل؛ ويف قوله:  عز

قدم السجود على الركوع  )) اسجدي واركعي ((الكمل من النساء؛ وهلذا مل يكمل من النساء إال ثالثة؛ وقوله: 

ألن هيئة السجود أفضل وأبلغ يف اخلضوع؛ فقدمها على الركوع؛ أما من حيث الرتتيب الفعلي بالنسبة للصالة 

املشار إليه   )) ذلك أنباء الغيب نوحيه إليك )) ((ذلك من  ((وجل:  مث قال اهللا عز فإن الركوع قبل السجود.

)) أي من أخبار الغيب، أي من أخبار  من أبناء الغيب ((كل ما سبق من قصة زكريا وقصة مرمي؛ وقوله: 

الشيء الغائب الذي ال يعلم؛ لكن من الذي ال يعلمه؟ ليس املراد من وقع يف زمنه؛ ألن من وقع يف زمنه فهم 

تلك من أنباء  ((راد ال يعلمها النيب صلى اهللا عليه وسلم وال قومه كما قال تعاىل يف سورة هود: يعلمونه؛ لكن امل

)) إذا هي غيب  من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقينتعلمها أنت وال قومك  الغيب نوحيها إليك ما كنت

يف زمنه فهي مشاهدة؛ ولكن نسيب وإال حقيقي ؟ نسيب، غيب نسيب بالنسبة مل تكن يف زمنه، أما من كانت 

الرسول عليه الصالة والسالم وقومه كانوا أميني ال يعلمون شيئا عن األمم السابقني فأوحى اهللا إىل نبيه صلى اهللا 

عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقني اليت ما كان يعلمها ال هو وال قومه وهو دليل على أنه رسول اهللا حقا 

الوحي يف اللغة اإلعالم بسرعة  (( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك )). وقوله:  وأن الوحي يأتيه من اهللا

وخفاء؛ فإذا أعملك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى يف اللغة وحيا؛ ولكنه يف الشرع: إخبار اهللا سبحانه 

أنبيائه مبا يشاء من وتعاىل لنيب من أنبياءه مبا يشاء من شرعه، هذا الوحي، إخبار اهللا سبحانه وتعاىل لنيب من 

  شرعه؛ مث إن كلفه بتبليغه كان رسوال وإال كان نبيا؛

  األخ عرفنا ما هو الوحي شرعا ؟  الشيخ :

  الوحي ما أمر. . ؛  الطالب :

  ،  هذا شرعا الشيخ :



صار الوحي شرعا من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه هذا الوحي شرعا؛ أعتقد أنك ما كنت معنا ؟   الشيخ :

كنت أتأمل؛ ال ال، ال تأملها، تأملها يف غري وقت الدرس، وقت الدرس تأمل ما يقول املدرس؛ ما تابعت هلا 

  وهلذا أخطأت يف تعريف الوحي.

طيب إذا الوحي ؟ ما يوحى اهللا سبحانه وتعاىل الشرع نبيا من األنبياء؛ فإن أمر بالتبليغ كان رسوال، وإن  الشيخ :

   ؟ وحيمل يؤمر فهو نيب؛ أيش ال

   ؛ ما يوحي اهللا سبحانه وتعاىل إىل نيب من األنبياء بالشرع الطالب :

  ال؛خالد ؟  الشيخ :

  وجل لنيب من األنبياء ما شاء من شرعه؛  إخبار اهللا عز الطالب :

رسوال نعم هذا الوحي إخبار اهللا سبحانه وتعاىل لنيب من أنبيائه مبا يشاء من شرعه مث إن أمر بتبليغه كان  الشيخ :

  وإال فهو نيب.

  طيب اسم األخ هذا ؟ مفرج ؟ مطري وإال؟ الدوسري طيب  الشيخ :

   ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك )) (( الطالب :

أي خنربك به على الوصف الذي ذكرنا وهو إخبار اهللا سبحانه وتعاىل لنيب من أنبياءه مبا شاء من شرعه  الشيخ :

  هذا الوحي.

إن يلقون أقالمهم أيهم يكفل  (( . أي ما كنت عندهم، يعين عند زكريا وقومه )) ديهموما كنت ل ((وقوله: 

إذ يلقون  ((يعين ما كنت يف ذلك الوقت عندهم  )) كنت ((أي حني؛ وهي متعلقة بقوله:  )) إذ )) (( مريم

)) اختلف العلماء يف تفسريه؛ فقيل: إا على ظاهرها أم ألقوا  أقالمهم )) (( أقالمهم أيهم يكفل مريم

أقالمهم اليت يكتبون ا؛ وقيل: إا إن املراد ا سهامهم اليت تكون يف النسل يرمون ا ومسيت قلما ألا تشبهه 

أيها ظاهر  يف االستطالة ودقة الرأس؛ والسهم عندهم مبنزلة الرصاصة عندنا يف الوقت احلاضر؛ على كل حال

القرآن؟ ظاهر القرآن أن املراد باألقالم األقالم احلقيقة اليت يكتب ا؛ وال نعدل عنها إال بدليل؛ هذه هي القاعدة 

الشرعية يف تفسري القرآن؛ بل هو تفسري احلديث النبوي؛ بل هو يف كالم الغري حىت كالم الناس جيب أن نعمل 

كيف ألقوا هذه األقالم ؟ املعروف أم   )) أقالمهم أيهم يكفل مريمإذ يلقون  ((بظاهره إال بدليل؛ ولكن 



ألقوها يف النهر، يف النهر يف املاء الذي ميشي؛ فمن حبس منها فهو فصاحبه الذي يكفل مرمي، وما جرى فهو 

ألقوا الذي ال يكفله؛ ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك، يعين ليس فيه أم وضعوا هذه األقالم يف النهر إمنا 

أقالمهم على وجه، اهللا أعلم بكيفيته؛ لكنهم ألقوها من باب االقرتاع، من باب االقرتاع يعين قرعة أيهم يكفل 

وما كنت لديهم إذ  (( . )) وكفلها زكريا ((مرمي؛ فخرجت القرعة ملن؟ لزكريا كما قال تعاىل يف أول القصة: 

هم أيهم يكفل مرمي؛ هذا االختصام هل هو قبل يعين وما كنت عندهم أيضا يف حال اختصام )) يختصمون

إذ  ((إلقاء األقالم أو بعده؟ نعم قبله، الظاهر أنه قبله؛ لكن أخرت الذكر ملناسبة اآليات، رؤوس اآليات 

هذا هو الذي يظهر؛ على أنه قد يقال: إن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر النتيجة قبل املقدمة أو قبل  )) يختصمون

لغاية؛ فإن إلقاء األقالم واإلستهام هو غاية أيش؟ غاية االختصام؛ فاختصموا أيهم يكفلها السبب ألا هي ا

ذلك من  (()) هذا كالدليل لقوله:  وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم ((وقوله:  ؛ فقالوا: لنسهم بإلقاء األقالم

وأيضا فيه إشارة  . يعين فأنت ما قلت ألنك شاهد؛ ولكن قلت ألا أوحيت إليك )) أنباء الغيب نوحيه إليك

إىل أن هذا الذي أنبئ به كأن ما يراه بعينه، كأمنا يراه بعينه كأنه حاضر؛ وهو كذلك بل كما قلنا فيما سبق إن 

يعين  الت المالئكة يا مريم ))إذ ق ((مث قال اهللا تعاىل:  وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى يف العني. إخبار اهللا عز

اذكر إذ قالت املالئكة يا مرمي؛ وهل املراد جنس املالئكة أو املالئكة كلهم؟ الظاهر األول أن املراد اجلنس؛ ألن 

 ))... ه اسمه المسيح عيسى بن مريم من قال إن اهللا يبشرك بكلمة ((القائل واحد واملشهور أنه جربيل. 

سبق أن معىن البشارة يف األصل: اإلخبار مبا يسر، وأا قد تطلق على  )) اهللا يبشركإن  )) (( يبشرك ((قوله: 

(( إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا  . اإلخبار مبا يسوء جبامع أن كال مما يسر وما يسوء يغري البشرة ويؤثر فيها

هي  ؛ الوجه األول: أن الكلمةحتتمل وجهني )) بكلمة ((قوله:  )) يبشرك بكلمة منه )) (( يبشرك بكلمة منه

به؛ والوجه الثاين: أن املراد بالكلمة هنا الصيغة اليت  املبشر به كما تقول: بشرته بولد؛ فتكون الكلمة هي املبشر

حصلت ا البشارة أي يبشرك بشارة عن طريق النطق ا، عن طريق النطق كما تقول: بشرته بالقول ال بالكتابة؛ 

 )) يبشرك بكلمة ((فأنت مثال تبشر اإلنسان إما بواسطة النطق أو بواسطة الكتابة وإما بواسطة اإلشارة؛ فقوله: 

أي أن الوسيلة اليت حصلت هي البشارة هي الكلمة؛ يعين أن اهللا تعاىل قال كلمة فيها البشرى باملسيح عيسى 

بن مرمي؛ فالوجهان حمتمالن؛  الوجه األول ما هو؟ املراد بالكلمة عيسى يعين املبشر به كما تقول: بشرته بأيش؟ 

شارة أي أن البشارة حصلت من اهللا بالقول كما تقول: بولد؛ أو أن املراد بالكلمة الصيغة اليت حصلت ا الب

بشرته بالنطق، بشرته بالكتابة، بشرته باإلشارة؛ فأما على االحتمال الثاين فال إشكال، ال إشكال أن تقع البشارة 

بالنطق؛ لكن على الوجه االحتمال األول أن الكلمة هي املبشر به؛ فكيف يكون املبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ 



جاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة ألنه كان بالكلمة، كان بالكلمة ال بالوسائل احلسية املعلومة؛ أ

إن مثل عيسى عند اهللا   ((ألن الولد يف العادة يأيت بواسطة النكاح؛ لكن هذا مل يأت بالنكاح أتى بالكلمة 

. ويف هذه اآلية  يطلق عليه الكلمةفلهذا صح أن  ))؛ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

 )) (( منه ((تعين املبشر به وهو قوله:  )) بكلمة ((إشكال وهو إشكال آخر: إذا قلنا إن الكلمة، إن قوله: 

  فإن من هلا معاين؛ منها: التبعيض كما قال ابن مالك رمحه اهللا يف اخلالصة: )) بكلمة منه

  تأتي لبدء األزمنةبعض وبين وابتدع في األمكنة     بمن وقد                        

 الشاهد قوله: بعد؛ فإن من تفيد التبعيض؛ فهل معىن ذلك أن عيسى بعض من اهللا كما قال ذلك النصارى ؟

اجلواب: ال؛ اجلواب ليس بعضا من اهللا؛ ألن اهللا واحد أحد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد؛ وال يتبع أحد 

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما  ((هذه اآلية ويدعي التبعيضية أو يدعي البعضية إال من يف قلبه زيغ 

 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ((والنصراين كما اتبع املتشابه يف هذه اآلية اتبع املتشابه يف قوله:  )) منه تشابه

)) إنا تفيد اجلمع؛ فاتبع املتشابه انتصارا لرأيه الفاسد؛ وال خيفى  إنا (() قالوا هذا كالم اهللا يقول: ) لحافظون

 بكلمة ((وما أشبهها التعظيم ال التعدد؛ كذلك هنا  )) إنا نحن نزلنا الذكر ((على كل ذي لب أن املراد بقوله: 

أنه كلمة  وجل؛ ألنه إذ ادعيت أنه بعض من اهللا فلتدعي ال يقتضي أن يكون عيسى بعضا من اهللا عز )) منه

؟ ال؛  اهللا؛ ومعلوم أنه ال أحد يدعي أن عيسى كلمة، عيسى بشر له روح يأكل ويشرب؛ وهذه الكلمة كذلك

فأنت إذا ادعيت أنه من اهللا فادعي أن عيسى كلمة؛ ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة؛ إذا فيتعني أن تكون "من" 

 ((وجل بأن قال: كن فكان؛ نظري هذه اآلية قوله تعاىل:  إما ابتدائية وإما للبيانية يعين بكلمة صادرة من اهللا عز

هل يدعي أحد أن ما يف السموات وما يف األرض  )) وسخر لكم ما في السموات وما في األرض جميعا منه

بعض من اهللا؟ ال، ال يدعي حىت النصراين ما يدعي ذلك؛ ولكن هنا من إما لالبتداء يعين ابتداء التسخري من اهللا 

 بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ((قال:  . أو للبيان، بيان من املسخر، أو من أين جاء هذا التسخري

خرب ثالث؛ وإمنا قلنا ذلك  )) بن مريم ((خرب ثاين؛ و )) عيسى ((خرب؛ و )) المسيح ((اء واسم مبتد ))

ألنك لو أفردت كل واحدة عن اآلخر الستقام الكالم؛ لو قلت: امسه ابن مرمي صح؟ امسه عيسى صح؛ امسه 

ال حلو حامض؛ هنا املسيح صح؛ وعلى هذا فكل واحد منها خرب؛ وقيل: بل الثالثة خرب واحد؛ كقولك: الربتق

ال يصح أن تقول: حلو خرب وحامض خرب؛ ألنك لو أفردت أحدمها اآلخر فسد املعىن؛ لو قلت: الربتقال حلو 

ما صح؛ لو قلت: الربتقال حامض، ما صح؛ ما أدى املعىن الذي يؤديه قوله: حلو حامض؛ ألن حلو حامض 



ل: الربتقال حامض، حلو حامض مجيعها خرب؛ لكن يف يعين جامع بينهما يعين مز كذا؟ فلهذا نقول يف قول القائ

ال يستقيم هذا املعىن فيها؛ وبناء على ذلك نقول: إن كل  )) اسمه المسيح عيسى بن مريم ((اآلية اليت معنا 

مخسة أخبار،  الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد )) وهو الغفور ((واحد منها خرب مثل قوله تعاىل: 

  واضح يا مجاعة ؟ طيب هذه األخبار الثالثة مجعت أنواع العلم اليت أشار إليها ابن مالك يف قوله: 

  وأخر عن  ذا  إن  سواه صحبا     واسما  أتى  وكنية  ولقبا                              

كان هذه الكلمة الثالث قد مجعت أنواع   معلوم ؟ أين االسم ؟ عيسى؛ اللقب ؟ املسيح؛ الكنية ؟ ابن مرمي؛ وإذا

يعين اللقب ـ إن ـ العلم الثالثة: االسم، واللقب، والكنية، يبقى عندنا إشكال يف قول ابن مالك: وأخر عن ذا 

؛ فإنه يف اآلية الكرمية قدم اللقب فيبقى إشكال؛ فهل نأخذ قول ابن مالك ونقول: القرآن شاذ ؟ اصحبسواء 

مالك وألفيته شاذة وال يشذ القرآن؛ إذا كيف جنمع بني هذا الكالم من هذا العامل النحو  حاشا حاشا؛ نقول ابن

بني اآلية ؟ من املعروف أن علماء النحو رمحهم اهللا ال تضيق عليهم أبدا؛ وهلذا يقولون يف ضرب األمثال: حجة 

ابيع أيش معىن هذا؟ الريابيع النحو؛ أو يقولون حجج النحاة كبيوت الريابيع، واضح ؟ حجج النحاة كبيوت الري 

مجع يربوع وعندنا باللغة العامية جرابيع طيب الريبوع من ذكائه يتخذ جحرا يف األرض له باب وإذا بلغ منتهاه 

خرج األرض متعليا إىل فوق فإذا بقي قشرة رقيقة وقف من أجل إذا دخل عليه أحد من باب اجلحر خرج من 

ل النحويون رمحهم اهللا ال تضيق عليهم؛ قالوا اجلواب عن اآلية: وأن اللقب إذا هذه النطاقة كما يقولون نطقة؛ أقو 

اشتهر به اإلنسان حىت صار كالعلم أو كاالسم جاز أن يقدم، جاز أن يقدم؛ وهلذا جند يف كالم العلماء اإلمام 

رمي؛ اإلمام حممد بن أمحد بن حنبل: اإلمام أمحد بن حنبل املسيح عيسى بن مرمي، على أوزان املسيح عيسى بن م

 اسمه المسيح )) ((قال:  إدريس الشافعي؛ فيقدم اإلمام مع أنه لقب ملاذا؟ لالشتهار ؛ إذا ال إشكال اآلن .

واختار اهللا له اسم املسيح؛ ألنه كان ال يسمح ذا عاهة إال برأ، أو لكثرة مسحه األرض وسريه فيها؛ أو من 

املسحة وهي اجلمال؛ واملعىن األول أشهر يعين أنه ال ميسح ذا عاهة إال برأ فهو يربئ األكمه واألبرص وحيي 

عيسى  (( . وجل تتم ألحد أبدا إال بإذن اهللا عز املوتى وخيرجهم من قبورهم؛ وهذه أمور ال تتم لكل أحد بل ال

ومل ينسبه إىل ذكر ألنه ال أب له؛ وأظن ذلك واضحا إنه ال ينسبه إىل أب ألنه ال  )) ابن مريم )) (( بن مريم

 أب له؛ لكن ملاذا نسبه إىل أمه ؟ إشارة إىل أن ال يقول قائل: إنه ينسب إىل كافله زكريا يعين لئال يقول قائل:

ام هذا الطفل ليس له أب فلينسب إىل كافله حىت يعرف به فبدت املالئكة وبينت أن هذا الرجل ينسب إىل ماد

هذه منصوبة على احلال؛ من  )) وجيها ((قوله:  )) وجيها في الدنيا واآلخرة (( . )) عيسى بن مريم (( أمه



أين ؟ حال من أين؟ من عيسى ؟ أو املسيح ؟ املسيح؛ حال كونه وجيها يف الدنيا؛ والوجيه ذو اجلاه وهو الشرف 

واملكانة والسيادة؛ وقد كان كذلك عليه الصالة والسالم؛ أما وجاهته يف الدنيا؛ فألنه كان أحد الرسل الكرام؛ بل 

وكان عند  ((كما قال اهللا تبارك وتعاىل عن موسى:  خرة هو من أويل العزم؛ وأعظم الناس جاها يف الدنيا واآل

وأما وجاهته يف اآلخرة فكما قلنا أيضا ألنه من أويل العزم من الرسل الذين هم يف أعلى درجات  )) اهللا وجيها

  اجلنة وهلم يف اآلخرة مقامات ال تكون لغريهم . 



والسيادة وقد كان كذلك عليه الصالة والسالم؛ أما وجاهته يف الدنيا فقد كان أحد الرسل الكرام؛ بل هو  واملكانة

 وكان عند اهللا ((من أويل العزم؛ وأعظم الناس جاها يف الدنيا واآلخرة  كما قال اهللا تبارك وتعاىل عن موسى: 

العزم من الرسل الذين هم يف أعلى درجات اجلنة  وأما وجاهته يف اآلخرة فكما قلنا أيضا ألنه من أويل )) وجيها

هذا وصف ثالث أنه من املقربني إىل من؟  )) ومن المقربين ((وهلم يف اآلخرة مقامات ال تكون لغريهم؛ وقوله: 

رة ؟ يف الدنيا واآلخرة؛ ألن املقرب يكون مقربا يف وجل، من املقربني إىل اهللا يف الدنيا وإال يف اآلخ إىل اهللا عز

الدنيا ويكون كذلك مقربا يف اآلخرة؛ فعيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم كان وجيها يف الدنيا واآلخرة وكان 

من املقربني إىل اهللا؛ وهل هذا الوصف حاصل لغريه من األنبياء؟ اجلواب: نعم؛ أولوا العزم من الرسل الشك هلم 

   اهة يف الدنيا واآلخرة وأم مقربون إىل اهللا .وج

  هل ميكن أن تكون حرف جر زائدة ؟ )) يبشرك بكلمة منه اسمه ((شيخ يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ أيهم ؟ زائدة ؟ أيهم زائدة الشيخ :

  حرف اجلر والضمري كلها ؟  السائل : 

  كيف يكون التقدير ؟ كلمة امسه املسيح؛  الشيخ :

  معناه زادت اهلاء ضمري؛ امسه هذه مضافة إليه؛ :الشيخ 

يعين بأيش؟ ما يصلح ما يستقيم؛ أوال أن من ال تزاد إال يف النكرة؛ وال تزاد إال بد نفي أو شبهه؛ وثانيا  الشيخ : 

  أا ال تزاد مع الضمري أبدا؛ وثالثا أنه ال حمظور فيه.

  أمر اهللا أن نذكرها للناس؛ يعين كان من قبل ؟  السائل :

؟ أيه نعم ؛ وما كان عنده علم سابق ؟ ال ما كان عنده علم ها إال بوحي اهللا؛ نفس خطاب ال ما يعلم الشيخ :

  سابق؛

  ؟  هل يصلح أن نقول السائل :

   بلغ نعم.، كنت ما تدري عنها باألول؛ مبعىن أي يصلح لو قلتك: اذكر للناس كذا وكذا الشيخ :

  



  

  فهل يصل املؤمن إىل منازل أويل العزم يف اجلنة ؟ أولوا العزم من األنبياء هلم عند اهللا منازل يف اجلنة السائل :

أيه يصلون؛ لكن ليسوا يصلون على سبيل السكىن؛ يعين زيارة ؟ نعم ما فيه شك؛ يعين املؤمنون ـ اللهم  الشيخ :

  وجل ـ اهللا اكرب ـ .  عزاجعلنا اجلميع منهم ـ يزورون حىت اهللا

  نعم حممد ؟ الشيخ :

  )) أال نقول أا أسهم ؟ إذ يلقون أقالمهم ((شيخ أحسن اهللا إليك؛ يف قوله سبحانه وتعاىل:  السائل :

))  ن والقلم وما يسطرون ((ال، حنن نقول مادام أن اهللا قال: أقالم، واألقالم يف اللغة العربية معروفة  الشيخ :

ملاذا نعرض عن الظاهر؛ ميكن العرب أم جيعلونه سهام ألم أميون ال يكتبون وال يقرءون؛ وهنا فيما معروف 

  سبق يقول أقالم؛ وبعضهم أبدوا مناسبة يف مسألة األقالم ألم يكتبون ا الكتب املنزلة .

  املسيح مبعىن فاعل أو مبعىن مفعول ؟ السائل :

  .قول من يقول املراد بذلك املسح من اجلمال فهذا يكون مبعىن مفعولال، مبعىن فاعل إال على  الشيخ :

واذكر ربك كثيرا وسبح شيخ بارك اهللا فيكم !ما الفرق بني التسبيح والذكر ؟ أيش ؟ قوله تعاىل: ((  السائل :
  ؟  )) ما الفرق بني التسبيح والذكر بالعشي واإلبكار

  به؛ والذكر الثناء عليه مبا يستحق .نعم تسبيح تنزيه اهللا عما ال يليق  الشيخ :

  نسبة عيسى إىل أمه هل فيه رد على النصارى الذين جيعلونه إهلا ؟ السائل :

ال، ألنه ذكرنا ملاذا هم بادروا بأن ينسب إىل أمه ابن مرمي ألن ال ينسب إىل غريه؛ لكن كونه ابنا الشك  الشيخ :

ا؛ لكن كوم يبادرون ذا بأن ينسب إىل أمه لئال يقول أنه رد على النصارى سواء نسب إليها أو إىل غريه

  القائل: ننسبه للرجل ألن هذا عادة بالنسبة وأقرب من ينسب إليه زكريا.

  أولوا العزم ما املراد بأولوا العزم ؟  السائل :



احب عزمية يعين أولوا العزم يعين احلزم يف األمور والصرب عليها ومالحاة الناس مثل ما نقول إن فالن ص الشيخ :

  قوي مصمم على تنفيذ ما يريد.

أن من للتبعيض وأن أولوا  )) فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ((أي نعم هذا هو املشهور أن قوله تعاىل: 

العزم هم مخسة املذكورون يف آيتني من القرآن؛ وبعضهم جعل من بيانية؛ فعلى هذا يكون مجيع الرسل من أويل 

يِن َما  إحداهن: (( ذكرت يف آيتني من القرآن ما مها يا يوسف ؟ العزم؛ لكن املشهور األول. َن الدَشَرَع َلُكم م
يَن َوَال تـَتَـَفرُقوا َوصى ِبِه نُوحًا َوا َنا ِبِه ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الد َنا ِإلَْيَك َوَما َوصيـْ ِفيِه  لِذي َأْوَحيـْ

َر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه اللُه َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمن يُِنيُب )) نعم هذه واحدة؛ ويف  َكبـُ

وإذ أخذنا من النبيين ِميثَاقـَُهْم َوِمنَك َوِمن نوٍح َوِإبـَْراِهيَم َوُموَسى  يف األحزاب قوله تعاىل: (( األحزاب ؟
ُهم ميثَاقًا َغِليظًا ))  ا متثل جربيل إىل مرمي بشرا هل هو سبب قول اليهود أ نعم.َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذنَا ِمنـْ

يقولون هذا ؛ طيب صحيح حنن  )) فتمثل لها بشرا سويا (( أيهما ثاين وإال أوىل ؟ أي يعين جربيل . بغي ؟

إني أعوذ بالرحمن  ((نقول هذا إن جربيل عليه السالم متثل هلا بشرا سويا ميتحنها؛ رجل فهمت؛ وهلذا قالت: 
)) اآليات متواصلة؛ ما هو  لك غالما زكيا رسول ربك ألهب إنما أنا ((ويش قال هلا؟  )) منك إن كنت تقيا

قد يقولون إا محلت من هذا البشر ؟ اإلشكال يقولون إن هذا بشر .  بس جاء بشر ومحلت؛ بني له رسول اهللا.

 يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سواء وما كانت أمك بغيا ((هم قالوا هذا وهلذا هم قالوا من أول ما جاءم 
هذا تعريض بأا زانية؛ يقولون كيف جئت بالزنا وأبوك ما كان امرأ سوء وما كانت أمك  )) ويش معىن هذا؟

بغيا؛ لو كان هذه وراثة ما استغربنا، لو كان أبوك امرأ سوء أو كانت أمك بغيا زانية  ـ والعياذ باهللا ـ قلنا هذه مثل 

  ع عن نفسه .انظر اآلية فداف إليه أبائها؛ هذا تعريض؛ لكن ويش الذي حصل؟ أشارت

  ؟ شيخ فيه إشكال . السائل :

ما فيه إشكال يا أخي ما فيه إشكال، هذا الرجل هذا جربيل عليه الصالة والسالم أرسله اهللا تعاىل  الشيخ :

)) ما فيه  إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ((المتحانه؛ وهلذا جلأت إىل اهللا 

  إشكال .

  ؟ املسيح فإنه إذا مسح  أنت قلت: ثالثة أقوال يف اسم شيخ السائل :



وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا  ((
واآلخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 

هللا يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب يمسسني بشر قال كذلك ا
والحكمة والتوراة واإلنجيل ورسوال إلى نبي إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين  

م بما كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحي الموتى بإذن اهللا وأنبئك
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛  تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين ))

(( إذ قالت المالئكة يام ريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها قال اهللا تعاىل: 
)) الواو حرف عطف و  ويكلم الناس في المهد ((قال:  ناها.أوهذا قر ))  في الدنيا واآلخرة ومن المقربين

)) أي يف حال الصغر، وأصل املهد أو املهاد الفراش يوضع  يكلم الناس في المهد ((معطوفة على ما سبق؛ 

وجل؛  أي يف الفراش وهو صغري؛ وهذا من آيات اهللا عز )) في المهد ((لإلنسان فيطأه ويسرتيح عليه؛ وقوله: 

هللا سبحانه وتعاىل البشر عليها أن ال يتكلم أحد إال يف سن معني؛ ويف املهد مل يتكلم إال ألن العادة اليت أجرى ا

قالوا يا مريم  ((ثالثة؛ منهم املسيح عيسى بن مرمي؛ وتكلم بكالم من أبلغ الكالم ملا جاءت به قومها حتمله 
فأشارت إليه قالوا كيف وما كانت أمك بغيا  لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء

إني عبد اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني  قال )) فقال حني مسعهم: (( نكلم من كان في المهد صبيا
بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسالم  مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا وبرا

الم من أفصح الكالم وأعظمه وهو يف املهد؛ وهذا من آيات )) ك علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا

اهللا عزوجل الدالة على قدرته؛ وهلذا كانت آيات عيسى كلها تدور حول هذا األمر، حول خوارق العادات يف 

األمور الكونية؛ فهو نفسه آية خلق بال أب، وكلم الناس يف املهد وهذا من اآليات، يصنع من الطني طريا فينفخ 

واألبرص وال أحد يربئهما من األطباء، حييي املوتى وخيرجهم من القبور؛ قال أهل  ، يربئ األكمهطريا فيكون

العلم: ألنه بعث يف زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما فجاء بآيات من جنس األعمال اليت يعملوا ليكون ذلك 

ليت تبطل سحر السحرة وكان السحر يف أبلغ يف اإلعجاز كما جاء موسى عليه الصالة والسالم بالعصا واليد ا

وقته قد زاد وانتشر؛ وكما أتى حممد صلى اهللا عليه وسلم بكالم أبلغ الكالم وأفصحه النتشار الفصاحة يف زمنه 

))  يكلم الناس في المهد وكهال قال: (( . وعهده حىت يعجز هؤالء البلغاء ويتبني أنه ليس من كالم البشر

ويكلمهم وهو كهل من احلادي والثالثني إىل أربعني، يكلمهم يف هذه احلال؛ يف هذه احلال ليس غريبا أن يكلم 

الناس؛ ولكنه أتى ا لفائدة وهي أن كالمه يف املهد ككالمه وهو كهل يعين ليس ككالم الصيب الذي يتكلم يف 



ومن  (( بلغ الكالم كما يتكلم به وهو أيش؟ وهو كهل.املهد يا بابا يا ماما وما أشبه ذلك؛ بل كالم فصيح من أ
)) وسبق لنا أن الصاحل من صلحت سريرته  وهو من الصالحين (()) من الصاحلني أيضا يعين  الصالحين

وعالنيته يعين ظاهره وباطنه؛ ظاهره باإلخالص هللا والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغضاء للمؤمنني 

ه بأيش؟ باملتابة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وعدم االبتداء؛ فهو عليه الصالة والسالم من وما أشبه ذلك؛ ظاهر 

قالت رب أنى يكون لي  (( الصاحلني الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم وإن شئت فقل سرائرهم وعالنيتهم .
ها املالئكة أو والذي كان خياطب )) هي اآلن ختاطب اهللا قالت رب أنى يكون (())  ولد ولم يمسسني بشر

: وعلمت أا من اهللا وجهت اخلطاب إليه سبحانه وتعاىل؛ فقالت )) إن اهللا يبشرك ((جربيل؛ لكنها ملا قالوا: 
 )) ب ((ومعلوم أن كلمة  )) رب (()) وتأمل هذا االستعطاف منها حيث قالت:  رب أنى يكون لي ولد ((

أنى يكون لي  ((وقوهلا:  )) لي ولد ربي أنى يكون ((هنا مضافة إىل ياء املتكلم اليت حذفت للتخفيف وأصلها 
)) هذا استفهام يعين من أين يكون يل ولد ومل ميسسين بشر؟ وهذا االستفهام ليس على سبيل الشك وليس  ولد

رب أرني كيف تحي  براهيم: ((إعلى سبيل االستبعاد ولكنه على سبيل االستثبات وزيادة الطمأنينة كقول 
يعين واحلال أنه مل ميسسين بشر؛ )) اجلملة حالية  ولم يمسسني بشر وقوله: (( )) وإال ما عنده شك . الموتى

ال جناح عليكم إن  ((أي مل جيامعين؛ ألن املس يطلق على اجلماع يعين يكىن به أن جيمع؛ كما قال تعاىل: 
)) يعين ال بنكاح وال بغري نكاح؛ فمن  ولم يمسسني بشر (()) أي جتامعوهن؛  طلقتم النساء ما لم تمسوهن

قال  )) (( رب أنى يكون لي ولد ((وجل؛ ألا نادت اهللا  ل من؟ اهللا عز)) قا قال كذلك ((أين يكون ولد ؟ 
تقديره: األمر؛ وعلى هذا فيحسن الوقوف هنا،  ،يعين األمر كذلك؛ فاجلار وارور خرب ملبتدأ حمذوف )) كذلك

)) وهذا الرتكيب له نظائر يف  اهللا يخلق ما يشاء ((مث تبتدئ فتقول:  )) كذلك ((أي حيسن أن تقف؛ فتقول: 

يعين األمر مثل ما  )) وإمنا تأيت هذه الصيغة للتقدير والتثبيت وزوجناهم بحور عين كذلك ((القرآن مثل قوله: 

)) اجلملة خرب، يعين أن  يخلق ((؛ وأمبتد )) اهللا ((سبحانه وتعاىل؛  )) ما يشاء اهللا يخلق وقع متاما؛ وقوله: ((

اهللا سبحانه وتعاىل خيلق ما يشاء سواء كان على وفق العادة أو على خالف العادة؛ فعيسى عليه الصالة والسالم 

)) أي خلق آدم من  مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من ترابجاء على خالف العادة؛ لكن مثله (( 

)) وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بال أم  يء قديرفيكون واهللا على كل ش ثم قال له كن ((تراب 

وال أب ومنهم من خلق من أم بال أب ومنهم من خلق من أب بال أم وأكثر اخللق من أم وأب؛ فالذي خلق من 

اهللا  (( غري أم وال أب آدم؛ ومن أب بال أم حواء امرأة آدم؛ ومن أم بال أب عيسى؛ وسائر الناس من أم وأب.



)) أي الذي يشاء كما وكيفا وعلى سبب معلوم وعلى سبب غري معلوم؛ فاهللا سبحانه وتعاىل ال  ما يشاء يخلق

معقب حلكمه خيلق ما يشاء؛ قلنا بالكمية والكيفية والسبب معلوم والسبب غري معلوم والنوعية أيضا، النوعية ما 

اخللق لو أردت أن حتصى اخلالئق ما  أكثر أنواع اخللق ال حيصيها اإلنسان فضال عن أفرادها؛ وما أكثر

 فمن ربكما يا ((استطعت؛ واهللا تعاىل قد أحصاهم ورزقهم وأمدهم وأعد كل خملوق ملا خلق له؛ قال فرعون: 

)) كل شيء أعطاه اخللق مناسب له مث هداه، هداه ملا  موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

تفتش الكتاب املراجعة جتد فيه حيوان ال يدركه البصر إال بكالف، إال انظر أحيانا تفتش الكتاب،  خلق له.

 بكلفة؛ من خلقه ؟ اهللا؛ من أعده الرزق؟ اهللا؛ ومن أمده الإ بصردركه البكلفة؛ حيوان داخل هذا الكتاب ال ي

اهللا تعاىل خيلق  برزقه املناسب له ؟ هو اهللا عزوجل؛ فما بالك باخللق الكثري الذي أكرب من هذا بكثري؛ فاملهم أن

ما يشاء كما وكيفا ونوعا وبسبب معتاد وبسبب غري معتاد؛ ال حرج على اهللا عزوجل خيلق ما يشاء ويفعل ما 

))  إذا قضى )) (( إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (( )). كذلك اهللا يفعل ما يشاء ((يشاء؛ قال: 

وقضى ربك أال  فمن أمثلة الشرعي قوله تعاىل: (( وشرعي؛ قضى أي قضاء كونيا؛ ألن القضاء له معنيان: كوين
وقضينا إلى بني إسرائيل في  هذا قضاء شرعي؛ ومن أمثلة الكوين هذه اآلية وقوله تعاىل: (( )) تعبدوا إال إياه

قضينا شرعا وإال كونا؟ كونا؛ ما يصح شرعا؟ ألن اهللا  )كبيرا ) الكتاب لتفسدن في األرض مرتين ولتعلن علوا

ال يقضي بفساد أبدا؛ فهو ال حيب الفساد لكنه قضاء كوين؛ ما الفرق بني القضاءين الكوين والشرعي؟ الفرق 

بينهما أن القضاء الشرعي متعلق مبا حيبه اهللا من فعل املأمور أو ترك احملظور؛ ثانيا: القضاء الشرعي قد يقع وقد 

كوين يتعلق فيما أحبه اهللا وما ال حيبه اهللا؛ القضاء الكوين ال يقع، قد يقع من املقضي عليه وقد ال يقع؛ القضاء ال

ال بد أن يقع من املقضي عليه؛ فصار الفرق أربعة أوجه؟ أول شيء وجهني وعندنا ما نذكر ضده تكون أربعة 

)) هذا كوين وإال شرعي؟   فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إال دابة األرض ((قوله تعاىل:  طيب.

)) شرعي أو شامل ؟  واهللا يقضي بالحق )) كوين؟ طيب؛ (( وغيض الماء وقضي األمر ((قوله تعاىل:  كوين؛

طيب يقول   .شامل حىت الكوين الذي يقضيه اهللا وإن كان شرا لكن يف املفعوالت أما يف نفس القضاء فهو حق

)) أمرا مفرد مجعه أمور وإال أوامر؟ أمور واملراد باألمر هنا شأنا أي شأن من  إذا قضى أمرا ((وجل:  اهللا عز

)) ما حيتاج إىل عمل وال إىل آالت وال إىل أي سبب، كل خالئق  فإنما يقول له كن فيكون ((الشئون ؟ 

وجل   ز)) تنتظر األوامر إذا صدر األمر من اهللا ع وله أسلم من في السموات واألرض وجل (( مسلمة له عز

))؛ قال اهللا تعاىل عن البعث، بعث اخلالئق كلها:  فيكون (()) فقط  كن ((كان املأمور األمر الكوين يقول: 

؛ وبني اهللا تعاىل يف سورة القمر كيف هذا األمر هل يكرر ؟ هل )) فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ((



 بالبصر كلمح (()) ما فيه التكرار واحدة؛ يتأخر املأمور؟ أيش ؟  وما أمرنا إال واحدة ((يتأخر املأمور؟ فقال: 
)) هذه القدرة التامة  كن فيكون ((يعين لو شاء ربنا عزوجل ألمر هذه األرض أن تزول ومن فيها بلحظة  ))

)) الفاء هذه تفيد الرتتيب،  إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ((العظمية اليت ال تنسب قدرة اخللق إليها 

وإن شئت فقل إا تفيد السببية؛ فإن قلت إا تفيد السببية فاقرأها بالنصب؛ وإن قلت إا تفيد الرتتيب فاقرأها 

))؛ فعلى قراءة  أن يقول له كن فيكون (())  أن يقول له كن فيكون ((بالرفع؛ وكلتا القراءتني سبعية صحيحة؛ 

والفاء عاطفة تفيد الرتتيب والتعقيب كن فهو يكون يف احلال، وعلى قراءة النصب تكون الرفع تكون استئنافية 

 كن ((الفاء للسببية فكأن الكون مسبب عن القول؛ ومعلوم أن املسبب يأيت مقارنا للسبب؛ على قراءة النصب 
لسبب مقارن مسبب؛ ومن املعلوم أن املسبب يأيت عقب السبب فورا ألنه سببه وا )) فيكون ((سبب  ))

للمسبب؛ وعلى هذا فتكون كل من القراءتني مفيدة ملعىن، ملعىن غري املعىن الثاين لكنهما متالزمان، املعنيان 

 ((ما ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أي شيء يكون عليه بس يقول:  )) كن (()) طيب  كن فيكون ((متالزمان؛ 
ويبني ماذا يكون؟ طيب األول، الثاين، طيب ملا  )) كن ((فيقع الشيء على مراد اهللا أو البد أن يقول:  )) كن

اكتب ما هو   قال رب ماذا أكتب؟ قال خلق اهللا القلم قال له: اكتب؛ كتب وإال ما كتب ؟ ال ما كتب؛ (
) فجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيمة ـ اهللا أكرب ـ فظاهر واهللا أعلم أن  كائن إلى يوم القيمة

قال اهللا له: كن، فال بد أن يعني ماذا يكون بدليل حديث القلم؛ ولكنه إذا عني ما يكون فالبد أن الشيء إذا 

يكون الشيء على ما عني؛ فالقلم ما يعلم الغيب، القلم ما يعلم الغيب؛ لكن ملا قاله الرب عزوجل: اكتب إىل 

كن    اهللا أعلمه، أعلمه فكتب؛ طيب إذاما هو كائن إىل يوم القيمة كتب إىل ما هو كائن إىل يوم القيمة؛ ألن 

وجل إذا أمره فقال كن كان  كذا؛ وهذه البد منها بيان جممل األمر البد منه؛ فهذا هو الظاهر وإذا كان اهللا عز

 على مراد اهللا فليس هذا بغريب على قدرة اهللا إذا؛ أن اهللا تعاىل جيعل هذا الشيء خيضع ألمر اهللا الذي أراده عز

وجل يأمره أن يكون  مل يطلعه عليه؛ لكن الذي يرتجح عندي بناء على حديث القلم أن اهللا عزوجل وإن كان 

)) الضمري يعود على  يعلمه )) (( ويعلمه الكتاب والحكمة (( )) كن فيكون ((ويبني ماذا يكون عليه؛ طيب 

يعين ال يعلم إال ما  البشر) ألن عيسى عليه السالم كغريه من ) الكتاب يعلمه ((وجل  عيسى؛ والفاعل اهللا عز

يعلمه  (( )). عالم الغيب  فال يظهر على غيبه إال من ارتضى من رسول علمه اهللا، قال اهللا تعاىل: ((
)) الكتاب املراد املكتوب؛ وهل املراد أنه يعلمه الكتابة يعين حيسن اخلط ؟  الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل

أو املراد يعلمه الكتب السابقة ؟ الثاين، كالمها ال يتنافيان؛ فعلمه الكتابة فكتب وعلمه الكتب السابقة وعلمه 

مل ينزل على أحد قبل التوراة واإلجنيل؛ والتوراة من باب عطف اخلاص على العام لشرفها؛ وأما اإلجنيل فهو 



)) الشريعة ألن الشريعة من اهللا وكل ما كان من اهللا فهو متضمن للحكمة؛ قال اهللا  الحكمة ((عيسى؛ وقوله: 

اهللا  وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم: ((
ة هي الشرع؛ وهو موافق ملن فسر ذلك بالسنة؛ ألن سنة النيب ))؛ فاحلكمة هي الشرع، احلكم عليك عظيما

وجل احلكمة؛ وأل يف احلكمة  صلى اهللا عليه وسلم هي شرعه، هي شرعه الذي جاء به من اهللا؛ فعلمه اهللا عز

والتوراة  هنا للعهد الذهين يعين شرع الذي شرعه اهللا لعيسى؛ ليس كلها حكمة ألن احلكمة اليت شرعت هلا؛ ((
)) التوراة الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى؛ واإلجنيل كتاب الذي أنزله اهللا على عيسى؛ التوراة كتبها  نجيلواإل

)) وهلذا قال أهل العلم من علماء السلف:  إن اهللا تعاىل  وكتبنا له في األلواح من كل شيء ((اهللا تعاىل كتابة 

ه سبحانه وتعاىل، فالتوراة مكتوبة من اهللا نعم كتبها بيده غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيد

سبحانه وتعاىل ونزلت ألواح على موسى وفيها ما تقتضيه املصلحة واحلاجة والضرورة يف ذك الوقت؛ وأما اإلجنيل 

يت فهو كتاب اهللا الذي أنزله اهللا تعاىل على عيسى؛ وهو بالنسبة للتوراة كاملكل هلا كما قال تعاىل فيما يأ

فهو كاملتمم للتوراة؛ ألنه يف احلقيقة نزل على بين إسرائيل  )) وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم باآليات: ((

الذين أنزلت عليهم التوراة؛ ومن املعلوم أن حال بين إسرائيل تغريت من وقت موسى إىل عيسى؛ فكان يف اإلجنيل 

)) الواو  الورسو  )) (( ورسوال إلى بني إسرائيل مث قال: (( أشياء فيها تعديل أو زيادة؛ املهم أنه متمم للتوراة .

)) معطوفة جبملتها على ما سبق أي ويرسله رسوال إىل بين إسرائيل. والرسول هو الذي  ورسوال حرف عطف؛ ((

وقيل:  أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن مل يؤمر بتبليغ فهو نيب؛ هذا هو املشهور عند عامة العلماء رمحهم اهللا.

ا لشريعة من قبله؛ يعين يوحى إليه بتأييد الشريعة اليت قبله؛ فكانت إن النيب مل يوحى إليه بشرع وإمنا كان مؤيد

هدى  إنا أنزلنا التوراة فيها ((األنبياء فيما سبق كالعلماء يف هذه األمة؛ وهذا وإن كان له وجه كما قال تعاىل: 
الذين  النبيون ((أي بالتوراة  )) يحكم بها ((فقال:  )) ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا

))؛ لكن هذا القول  أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار بما استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء

يعكر عليه قضية آدم؛ فإن آدم نيب ومع ذلك مل يكن جمددا لشريعة سابقة إذ مل تنزل شريعة على البشر قبل آدم 

ر يف النيب والرسول؛ وإذا قلنا النيب من أوحي إليه بالشرع فال مينع أن عليه السالم؛ وهلذا يرتجح تعريف اجلمهو 

ورسوال إلى بني  ((قال:  يكون هذا الشرع الذي أوحي إىل النيب هو شرع من قبله يوحى إليه تأكيدا وتثبيتا.
يم؛ والعلماء )) بين إسرائيل هذه بين اسم قبيلة وإال اسم أشخاص معينني؟ اسم قبيلة كما يقال: بنو مت إسرائيل

رمحهم اهللا تعاىل يفرقون بني ابن وبين إذا كان امسا لقبيلة وامسا لشخص معني؛ فإذا قالوا، وذكروا ذلك يف باب 

الوقف وفرعوا عليه مسائل؛ إذا قلت: هذا وقف على نيب فالن، وهم قبيلة كبين متيم مثال؛ فهل يعم اجلميع ؟ 



اجلميع ويشمل الذكور واإلناث؛ ولكن ال جيب التعميم، التعميم ال وهل يشمل الذكور واإلناث؟ قالوا نعم يعم 

جيب؛ فلي أن أوزع هذا الوقف على ثالثة من بين متيم فقط؛ ويل أن أعطي ثالث نساء فقط؛ ألنه ال خيتص 

بالرجال بل يشمل الذكور واإلناث؛ وألنه ال يستلزم التعميم؛ أما لو قلت: هذا وقف على بين فالن واحد من 

اس؛ فإنه جيب تعميمهم دون اإلناث، تعميم من؟ الذكور دون اإلناث؛ ألن النب غري البنت؛ وألن بين فالن الن

حمصورون ميكن حصره فيجب تعميمهم والتساوي بينهم وإخراج النساء منهم؛ فبنو إسرائيل من أي  املعني

مساعيل، بنو إ عم لبين يم؛ وهم بينبراهإ سحاق ابنإوإسرائيل هو يعقوب ابن الصنفني ؟ من األول من القبيلة؛ 

مساعيل؛ وهلذا ملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بين عمهم بين امساعيل غارت اليهود من ذلك إعم لنيب 

وأنكروه؛ وكانوا باألول يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث نيب ونتبعه ونكتسحكم ونغلبكم ظنا منهم 

يب صلى اهللا عليه وسلم كما يعرفون أنه سيكون من بين إسرائيل وليس ظنا حقيقيا بل هو وهم ألم يعرفون الن

أبنائهم ويعلمون أنه سيبعث يف مكة؛ لكن تومهوا ذلك، أومهتهم أنفسهم الكاذبة؛ فلما بعث ببين امساعيل أنكروه 

وكذبوه.طيب إسرائيل ويش معناها ؟ يف السريانية قالوا إن معناها أو يف العربية: عبد اهللا، معناها عبد اهللا؛ اآلن 

وإذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح  ((اليهودية إسرائيل . تسمى الدولة 
عيسى بن مريم وجيها في الدنيا واآلخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهال ومن الصالحين قالت 

ما يقول له كن رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك اهللا يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن
فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل ورسوال إلى نبي إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم 
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي 

م إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين الموتى بإذن اهللا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتك
ومصدقا لما بين يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا 

)) عرب هنا باخللق ويف  اهللا يخلق ما يشاء (( وأطيعون إن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ))

فهل هناك نكتة ؟ أو أنه اختالف تعبري وهو من باب  )) يخلق ((قال: وهنا  )) يفعل (( قصة زكريا بالفعل

  التفنن يف التعبري كما يقولون ؟اختالف التعبري طيب .

  هنا يف نكتة بسيطة ؛ وهي ؟ السائل :

  هذا قريب منه، الظاهر اختالف لفظ؛ نعم ؟ أو نسيت ؟ قل ال أذكر أننا ذكرنا؛  الشيخ :

  وجل عندما أخربه بالفعل . . . ؟ اختالف تعبري ؟ طويلة أن اهللا عز شيخ ! قد يكون قصة السائل :



   هو على كل حال يقولون : الشيخ :



ما ذكرمت هو قريب مما قاله العلماء وهو صحيح: أن عيسى عليه الصالة والسالم خلق من غري ما جرت العادة 

به، خلق على وجه مل جتري العادة مبثله إطالقا؛ فناسب التعبري باخللق الدال على اإلبداع؛ وهلذا يقال: خلق اهللا 

 فعله؛ لكن اخللق فيه نوع من اإلبداع فلذلك قال: خلق .السموات؛ وال يقال: فعل اهللا السموات مع أن اخللق 

الوجه الثاين: الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو اهللا، هو اهللا ثالث ثالثة؛ فيكون فيه التصريح 

 ويكون هذا قطعا لدابر قوهلم؛ ففيه إذا نكتة كونية ونكتة شرعية؛ يعين حكمة كونية وشرعية؛ وأظن ،بأنه خملوق

  هذا مبتدأ الدرس ؟ طيب  )) ورسوال ((قوله:   أنين مل أذكرها ؟ طيب .

   ما الذي نصبها يا عبد الرمحن ؟ )) رسوال (( الشيخ :

  حال ؟ رسول  الطالب :

  حال وهو غري مشتق ؟ معطوف على أيش؟  الشيخ :

  ما يصح؛  الطالب :

  واإلجنيل ورسوال؛فيه مصدقا ؟ يعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة  الشيخ :

يعين ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل ويعلمه رسوال؟ اصربوا خله يناقش ؛ يعين ما  واحد يقول  الشيخ :

  خترصا هكذا؛ أجب يستقيم املعىن ؟ ما يستقيم؛ إذا ؟

  التقدير: ويرسله رسوال؛ صح ويرسله رسوال نعم. املستعان، ما يصلح؛ رسول .واهللا الشيخ :

  طيب بنو إسرائيل منهم يا مجال ؟  شيخ :ال

  بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه الصالة والسالم؛ أبناء يعقوب اثين عشر؛ الطالب :

  إذا إسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم كذا؟ نعم طيب. الشيخ : 

لكم من الطين كهيئة  أني أخلق ((  درس ؟ عجيب كل هذه أخذناها ؟ طيب أ)) هذا مبتد أني قد جئتكم ((

)) فيها قراءتان أخربناكم ما وإال ال؟ طيب؛ فيها قراءة بكسر اهلمزة وفتحها، وبفتح الياء مع فتح اهلمزة،  الطير

فأنفخ فيه فيكون  ناها طيب ((ء)) ما قر  أبرئ األكمه واألبرص قوله: (( ثالث قراءات: أَين ، أِين ، إين؛ .

)) أي  أخلقكم كهيئة الطير ((يكون هذا الشيء طريا؛ وقوله:  )) اهللا طيرا بإذنفيكون  )) (( طيرا بإذن اهللا



والقراءتان لكل واحدة  )) فيكون طائرا بإذن اهللا ((كمثله وصورته فينفخ فيه فيكون طريا؛ ويف قراءة سبعية: 

ري وليس فيه أي طريا حيا بعد أن كان على صورة الط )) يكون طيرا ((منهما معىن يكمل األخرى؛ فقوله: 

الروح؛ يكون طائرا أي يطري تشاهدونه يطري بالفعل؛ فعندنا ثالث مراتب: تصوير على هيئة الطري؛ ثاين: طري فيه 

وعلى هذا  ))؛ طائرا بإذن اهللا الثالث: طري يطري بالفعل، على قراءة: (( ))؛ فيكون طيرا ((روح، على قراءة: 

أي بإذنه الكوين والشرعي؛  )) بإذن اهللا ((ه الروح مث يطري؛ وقوله: فيكون خيلق شيئا على هيئة الطري فينفخ في

؛ ألن األصل أنه ال جيوز ألحد أن يصور على تصوير اهللا ألن كونه يصور مضاهيا خللق اهللا حيتاج إىل إذن شرعي

؛ لكن اهللا تعاىل أذن لعيسى عليه الصالة ) ذهب يخلق كخلقي ومن أظلم ممن وجل، قال اهللا تعاىل: ( عز

 بإذن اهللا ((اإلذن أيش؟ الشرعي؛ كذلك اإلذن الكوين، يعين  )) بإذن اهللا ((والسالم حلكمة؛ هذا على تفسري 

اإلذن الكوين؛ ألن خلق هذا الطري حىت يطري يكون بإذن اهللا الكوين وإال شرعي؟ الكوين، أي فيطري بإذن اهللا  ))

فعيسى عليه الصالة والسالم خيلق كهيئة الطري بإذن اهللا الشرعي؛ فيكون طريا إذا نفخ فيه ويطري بإذن إذنا كونيا؛ 

هذا من أجل حتقيق التوحيد حىت ال يظن ظان أنه خيلق استقالال؛ ألنه لو  )) بإذن اهللا ((اهللا الكوين؛ وقوله: 

عيسى عليه الصالة والسالم خيلق كما خلق اهللا آدم  لتوهم النصراين وغري النصراين أن )) بإذن اهللا ((هذا التقيد 

من طني على صورته مث نفخ فيه الروح فصار بشرا؛ فيظن الظان أن عيسى خيلق كخلق اهللا؛ فلهذا كان يكون 

مبعىن أشفي؛ والربء يف األصل من  )) أبرئ (())  وأبرئ األكمه واألبرص (( عليه الصالة والسالم بإذن اهللا.

الرباءة، والرباءة من الشيء السالمة منه؛ ومنه برئ من دينه أي سلم من غائلته، غائلة الدين وضيق الدين؛ فالربء 

)) األكمه قيل: إنه الذي ال يبصر ليال ويبصر ارا؛  األكمه ((من املرض يعين السالمة والشفاء منه؛ وقوله: 

صر ليال وال يبصر ارا؛ وقيل: هو الذي ال يبصر إال مبشقة؛ وقيل: الذي ولد بال عني؛ نعم؟ وقيل: هو الذي يب

فإن كان األكمه يف اللغة العربية حيتمل هذه املعاين كلها فهو للمعاين كلها، وإن كان ال حيتمل إال معىن واحدا 

قدرة؛ ألنه كلما كان أبلغ يف القدرة كان فأقرب األقوال يف ذلك أن األكمه من ولد بال عني؛ ألن هذا أبلغ يف ال

ى كل ما قيل فلتكن اآلية شاملة؛ وإن مل علاألكمه أعظم يف اآلية؛ فنحن نقول: إن كانت اللغة العربية تطلق 

حتتمل إال معىن واحدا فأقرا أن األكمه من ولد بال عني؛ ألن هذا أبلغ يف القدرة؛ واألبرص من به الربص، 

 اإلنسان من العيوب اجللدية وهو قد يؤثر على الصحة العامة يف البدن وقد ال يؤثر؛ لكن والربص عيب خيرج يف

أحيي  )) (( وأحيي الموتى بإذن اهللا ((وقوله:  )). أبرئ األبرص بإذن اهللا ((الربص ليس له دواء؛ فلهذا قال: 

الذين ماتوا أحييهم بإذن اهللا؛ وليس املراد باملوتى هنا موتى معينني؛ بل هو للجنس؛ فأي واحد من  )) الموتى

األموات ميكن أن يقع عليه هذا األمر؛ أما قول من قال: إنه أحيا سام بن نوح أو أحيا فالنا أو أحيا فالنا فهذا 



 (( ه وهو ميت يأمره فيحىي بإذن اهللا نعم.من اإلسرائيليات؛ لكن اآلية أنه حييي املوتى؛ أي ميت يقف علي

أخربكم مبا تأكلونه  )) أنبئكم )) (( وأحيي الموتى بإذن اهللا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

اليوم وما تدخرونه للغد يف بيوتكم من غري أن يأيت أحد خيربه بذلك؛ وهذا فيه شيء من علم الغيب، فيه شيء 

هم أن من مجلة آياته أنه خيرب اإلنسان يقول: أكلت اليوم كذا وكذا، وادخرت لغد أو بعد من علم الغيب؛ فأخرب 

غد كذا وكذا مع أنه مل يبعث أحدا يطلع على ما يف بيته؛ وهذا ال يكون إال بوحي من اهللا؛ إذا مل يكن هناك 

اجلن رمبا ختدم اإلنس  بشر يطلعه على ما يف البيوت فإنه يكون من وحي اهللا؛ وقد يكون بواسطة اجلن فإن

فتذهب إىل األمكنة البعيدة أو تتصور اجلدران وخترب مبا يف البيوت؛ لكن اجلن الذي على هذا الوصف ال جيوز 

االستمتاع به أو االتصال به؛ ملاذا ؟ ألن اطالعه على أحوال الناس ظلم وعدوان؛ وال جيوز إلنسان أن يستعني 

يعين لو قال قائل: لتقدير يف حق من ؟ يف حق عيسى عليه الصالة والسالم؛ بظامل على ظلمه؛ وهلذا ميتنع هذا ا

؟ قلنا لكن هذا ال يرد بالنسبة إىل  يطلعون على ما يؤكل و يدخر يف البيوت إن الذين يستعينون باجلن رمبا

فعل هذا؛ عيسى؛ ألن االستمتاع باجلن على هذا الوجه حمرم ملا فيه من العدوان والظلم وعيسى ال ميكن أن ي

فتبني أنه يأتيه عن طريق الوحي؛ واحلكمة من إخبارهم ذا هو إطالعهم على أنه عليه الصالة والسالم يأتيه 

الوحي من اهللا يف أمور خاصة، يف األمور اخلاصة مبا يف البيوت؛ والثاين اهللا أعلم حتذيرهم من أن يأكلوا شيئا 

ألم إذا كانوا يعلمون أنه  ))؛ وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم ((حمرما عليهم؛ وهلذا سيأيت أنه قال هلم: 

يعلم مبا يأكلون وما يتدخرون يف بيوم فسوف يتوقفون عن الشيء احملرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء احملرم رمبا 

تكم بآية من ورسوال إلى نبي إسرائيل أني قد جئ . ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ييسر اهللا هلم فيحله هلم .

ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي 

وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين  الموتى بإذن اهللا وأنبئكم بما تأكلون

كم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا ومصدقا لما بين يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم علي

ورسوال إلى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛  )) وأطيعون إن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا  بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين

ومصدقا  ((قال اهللا تعاىل:  كلها ؟  أناهاقر )) وهذه  وأحي الموتى بإذن اهللابإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص 

املشار إليه ما  إني في ذلك )) (( لكم إن كنتم مؤمنين )) إن في ذلك آلية ((  )). لما بين يديه من التوراة

 (( ))، بإذن اهللافأنفخ فيه فيكون طيرا  أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ((سبق من عدة أمور؛ قوله: 

)) هذه  أنبئكم بما تأكلون وبما تدخرون في بيوتكم ، (()) الموتى بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي



آيات كلها آية تدل على صدق عيسى عليه الصالة والسالم وأنه رسول اهللا حقا؛ ألن مثل هذا ال ,  ثالث

يستطيعه البشر؛  وآيات األنبياء اليت جاءت هي عالمات على صدقهم ال يستطيع أن يأيت مبثلها البشر؛ ألن 

إن كنتم  ((فعل مثل هذا؛ وقوله: اآلية لو أمكن أن يأيت البشر مبثلها مل تكن آية؛ إذ أن كل إنسان يستطيع أن ي

)) يعين أا آية ذا القيد أي إن كنتم مؤمنني؛ فأما غري املؤمن فإنه ال ينتفع باآليات، وال تكون اآلية  مؤمنين

)) ألن قلوم قاسية مطبوع عليها ـ  وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون ((آية له، قال اهللا تعاىل: 

ال يصل إليها اخلري وال تلني من أجل العقوبات والنذر ألا قاسية؛ فاملؤمن هو الذي ينتفع باآليات؛ والعياذ باهللا ـ 

))  إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين ((بل إن غري املؤمن يرى أن هذه اآليات العظيمة أساطري األولني 

كال بل ران على قلوبهم ما كانوا   ـ لقوله: ((وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات املعاصي ـ والعياذ باهللا

واإلميان سبق لنا معناه كثريا بأنه تصديق املستلزم للقبول واإلذعان وليس جمرد تصديق ودليل ذلك  . )) يكسبون

أنه ال يتعدى مبا يتعدى به التصديق؛ فإنه ال يقال: آمنته ويقال: صدقته؛ بل إنه يتضمن اإلقرار واالعرتاف 

د والتسليم؛ ومن صدق ومل قيل ومل يذعن فليس مبؤمن؛ فأبو طالب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم كان واالنقيا

مصدقا برسالته لكنه مل يقبل ومل يذعن؛ فلم يكن مؤمنا وإال فإنه يصدق مبا يقول بأشعاره ويف أحواله؛ لكنه ـ 

  .ديقصعىن زائد على التصديق وليس هو جمرد التوالعياذ باهللا ـ ليس مبؤمن؛ إذا اإلميان معىن زائد على التصديق، م

)) هذه معطوفة على ما سبق يعين أا تكون منصوبة على احلال  ومصدقا لما بين يدي من التوراة ((قال: 

يعين وجئتكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة وما بني يدي وما سبق؛ ويطلق ما بني اليدين على ما سيأيت؛ فما 

بني اليدين يطلق على ما مضى ويطلق على ما يستقبل؛ فإن قرن باخللف فهو للمستقبل وإال فإنه صاحل 

وما  املراد املستقبل؛ لقوله: (( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم )) ((ل واملاضي؛ ففي قوله تعاىل: للمستقب

)) أي ملا سبقنا من التوراة؛ وتصديقه للتوراة له وجهان؛  مصدقا لما بين يدي (()) ويف هذه اآلية:  خلفهم

نه يصدق ما أخربت به؛ فإذا كانت أخربت الوجه األول: أنه يقرر صدقها ويقول إا كتاب حق؛ والوجه الثاين: أ

)) هي الكتاب الذي أنزله اهللا على موسى صلى اهللا عليه  من التوراة ((وقوله:  . به مث بعث كان مصدقا ملا فيها

 (( وسلم؛ وهي أصل الكتب املنزلة على بين إسرائيل وأعظمه؛ بل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن .

 وألحل لكم بعض )) قوله: (( ألحل لكم بعض الذي حرم عليكم ((ئتكم أيضا يعين وج )) وألحل لكم

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر  ((ومل يقل: كل؛ واحملرم عليهم ذكر اهللا يف قوله:  )) الذي

 (()) وقال تعاىل:  حرمنا عليهم شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط  بعظم والغنم

فلما حرمت عليهم هذه الطيبات بظلمهم  ))؛ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم



وطغيام وبعث اهللا عيسى صلى اهللا عليه وسلم أحل هلم بعض ما حرم عليهم؛ ومل يذكر يف القرآن بيان هذا 

بعض الذي حرم  ((وقوله:   ذلك لبينه اهللا .البعض فيكون باقيا على إطالقه ولو كان لنا مصلحة يف تعيني

وعلى الذين  (()) الفعل هنا مبين للمجهول ولكن فاعله معلوم؛ من هو؟ اهللا عزوجل، كما قال تعاىل:  عليكم

إن في ذلك آلية  (()) كرر هذا مرة بعد أن قوله:  وجئتكم بآية من ربكم (( . )) هادوا حرمنا كل ذي ظفر

)) تقتصر على تصديقه ملا بني يديه من التوراة  وجئتكم بآية (()) فإما أن يقال: إن اآلية اليت ذكرت هنا  لكم

 جئتكم بآية ((وعلى إحالله بعض الذي حرم عليهم؛ وحينئذ ال يكون يف اآلية تكرار؛ وإما أن يقال: إن قوله: 

إقامة احلجة عليهم؛ فكرر جميئه باآليات )) يشمل كل ما جاء به من اآليات ويكون هذا من باب التأكيد و 

يعين اختذوا وقاية من عذابه؛ ألن  )) اتقوا اهللا )) (( فاتقوا اهللا و أطيعون ((. قال:  احتجاجا عليهم مبا كذبوا

التقوى مأخوذة من أي شيء؟ من الوقاية؛ فبماذا تكون الوقاية من عذابه ؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ 

وهذا هو املعىن الشامل للتقوى عند اإلطالق؛ وإذا قرنت التقوى بالرب صارت املراد ا اجتناب احملارم مثل قوله 

وقد عرف أهل العلم التقوى بعدة تعريفات لكن جيمعها ما ذكرناه من  والتقوى )) ا على البروتعاونو  تعاىل: ((

أطيعون فيما أمرتكم به، وفيما  )) و أطيعون ((أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ قال: 

فيما جاء به عيسى؛ ألن التقوى يتكم عنه؛ وطاعته من التقوى بالشك؛ لكن نص عليها ألا تقوى خاصة 

صارت تقوى خاصة يف طاعة هذا الرسول الذي بعث إىل قومه؛  )) أطيعون ((يؤمر ا كل إنسان؛ فإذا قال: 

والطاعة قال العلماء يف تفسريها إا موافقة األمر، موافقة األمر جتنبا للنهي وفعال للمأمور؛ فمن جتنب النهي ناويا 

مطيع؛ ومن فعل األمر ناويا بذلك امتثال األمر أيضا فهو مطيع؛ أما من ترك النهي أو  بذلك امتثال األمر فهو

بعبارة أصح املنهي عنه عجزا عنه فإن هذا ليس مبطيع؛ بل إذا سعى حىت عجز كان كمن فعله؛ لقول النيب صلى 

قالوا: يا رسول اهللا هذا  إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كالهما في النار اهللا عليه وسلم: (

(( إن اهللا ربي وربكم مث قال:   القاتل فما بال المقتول؟ قال: ألنه كان حريصا على قتل صاحبه ) .

)) والرب هو اخلالق  ربي وربكم إن اهللا (()) ملا أمرهم بتقوى اهللا ذكر ما هو كالسبب يف ذلك؛ فقال:  فاعبدوه

إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ وما  الربوبية: أن نؤمن بأنه ال خالق وال مالك وال مدبراملالك املتصرف؛ وتوحيد اهللا يف 

يضاف من اخللق أو امللك أو التدبري لغري اهللا فإنه على وجه ناقص، ناقص من حيث الشمول ومن حيث 

))؛ وقال  ينلكم من الط أخلق : ((يضاف إىل غري اهللا وقد مر علينا قريبا أن عيسى قال التصرف؛ فمثال: اخللق

ومن أظلم ممن ذهب يخلق  )) وقال اهللا يف احلديث القدسي: (  فتبارك اهللا أحسن الخالقين اهللا تعاىل: ((

الذي يضاهئون بخلق  أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون) وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( كخلقي



وجل خلق  ) ولكن اخللق املضاف إىل غري اهللا عز خلقتميقال لهم أحيوا ما  () وقال عليه الصالة والسالم:  اهللا

ناقص ليس إجيادا حقيقة ؛ ولكنه تغيري لصورة فمثال: اإلنسان خيلق من اخلشب بابا هل هو خلق اخلشب؟ ومن 

احلديد سيارة هل هو خلق احلديد ؟ أبدا ولكن غريه وحوله من حال إىل حال فصار هذا خلقا؛ لكنه ليس هو 

يد أو اخلشب حىت يقال إنه خلقه خبلق اهللا؛ أيضا خلق اإلنسان أو البشر عموما ليس عاما الذي أوجد احلد

هللا ملك السموات  ((شامال؛ ألن كل إنسان خيلق ما صنع فقط ؛ وما مل يصنعه فليس من خلقه؛ كذلك امللك 

كثرية؛ ومع ذلك   )) واآليات يف إثبات امللك هللا وحده قل من بيده ملكوت السموات واألرض )) (( واألرض

أو ما  (()) ويف قوله تعاىل: أيمانهم  (( في أزواجهم أو ما ملكتأضاف اهللا إىل غريه امللك يف قوله تعاىل: 

))؛ فهل نقول: إن هذا امللك كملك اهللا؟ ال؛ ال من حيث الشمول وال من حيث التصرف؛ أما  ملكتم مفاتحه

حتت يده؛ ولذلك ال متلك كتايب وال أملك كتابك؛ أما  من حيث الشمول فألن كل إنسان ال ميلك أكثر مما

ملك اهللا فهو عام شامل؛ وأما من حيث التصرف فملك غري اهللا قاصر؛ ألن اإلنسان ال ميلك التصرف املطلق  

كما يريد؛ وإمنا يتصرف تقتضيه شريعة اهللا وحسب ما يأذن به اهللا؛ لو أراد اإلنسان أن ميزق كتابه هل ميلك 

لك ذلك، حرام عليه يأمث؛ ولو أراد أن ميزق كتاب غريه كان حراما من وجهني: من وجه اإلفساد ذلك؟ ال مي

املال؛ ومن وجه العدوان على الغري؛ فاحلاصل أن ملك اإلنسان قاصر من ناحيتني مها ؟ ال ملك اإلنسان قاصر؛ 

هو معىن الثالث للربوبية أما التدبري فكذلك الذي  . فهو قاصر بالتصرف فهو قاصر من حيث الشمول طيب

التدبري؛ فالتدبري أيضا يكون لغري اهللا لكنه تدبري ناقص من حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضا؛ فاإلنسان 

ال يدبر كل شيء، ال يدبر إما ميلك تدبريه ومع ذلك تدبريه له تدبري ناقص على حسب ما يقتضيه به الشرع؛ لو 

ه، ميشها مع الوحل، ميشيها على النار وما أشبه ذلك هل جيوز؟ ال جيوز أراد أن يدبر بعريه على وجه يشق علي

فهو ناقص؛ لو أراد أن يرسل عليه شواظا من نار ميلك؟ ما ميلك؛ لكن اهللا عزوجل ميلك، ميلك هذا كله، أليس  

ن ال أحد يشاركه كذلك؟ وال معارض له؛ املهم أن الربوبية هي إنفراد اهللا باخللق وامللك والتدبري؛ وال يعين ذلك أ

يف خلق أو ملك أو تدبري؛ لكن على وجه ال مياثل ما يثبت للخالق من ذلك؛ فاإلنسان قد خيلق يقال إنه خلق، 

بدأ بنفسه ليكون أول مذعن  )) ربي وربكم ((قوله:  ويقال إنه ملك، ويقال إنه دبر؛ لكنه كما مسعتم ناقص .

قال:  . فبدأ بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد هلذا الرب ؛ ألن الرب خالق مالك مدبر؛وجل هلذا الرب عز

)) الفاء هنا عاطفة وتفيد السببية أيضا أي بسبب كونه ربا اعبدوه؛ وهلذا نقول: إن اإلقرار بتوحيد  فاعبدوه ((

قض؛ ولذلك سفه الربوبية يستلزم اإلقرار بتوحيد األلوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد األلوهية فقد تنا

أنى  (( ))، أنى تؤفكون ((اهللا املشركني الذين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية مث يكرون توحيد اإلالهية فيقول: 



))، وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفه أن يقر اإلنسان أن اهللا هو اخلالق  أنى يصرفون ))، (( تصرفون

للمشرك: ألست تؤمن باهللا ؟ سيقول: بلى؛ أنه اخلالق ؟ بلى؛ أنه املالك؟  املالك املدبر مث يعبد غريه؛ فنقول مثال

بلى؛ أنه املدبر؟ بلى؛ أنه ال خالق معه وال مالك وال مدبر؟ بلى أؤمن ذه كله؛ إذا كيف جتعل معه إهلا تعبده؟ 

عله معبودا مع وجل؛ فكيف جت ومن كان غري اهللا فهو معبود أو عابد؟ عابد، عابد مربوب وعبد مربوب هللا عز

طيب  فالفاء إذا عاطفة تفيد السببية أي فسبب كونه ريب وربكم اعبدوه وحده. )) فاعبدوه ((اهللا؟ وهلذا قال: 

ما هي العبادة ؟ العبادة مأخوذة من الذل، عبد مبعىن ذل؛ ومنه قوهلم: طريق معبد أي مذلل لسالكيه؛ فأصلها 

مبحبة وتعظيم، ذل مقرون مبحبة وتعظيم؛ فكل من تعبد هللا فإن وجل ذل مقرون  الذل؛ لكنها بالنسبة هللا عز

تعبده هذا مقرون ذين األمرين: باحملبة والتعظيم؛ فباحملبة يكون الطلب،  وبالتعظيم يكون اهلرب؛ فاإلنسان إذا 

وف؛ أحب شيئا طلبه، وإذا أظلم شيئا هابه وهرب منه وخاف منه؛ وهلذا كانت العبادة مبنية على الرجاء واخل

ما هو الذي والعبادة أحيانا تطلق على هذا املعىن، العبادة تطلق على هذا املعىن الذي ذكرنا باعتبارها مصدرا،

الشيء املتعبد به؛ وحينئذ نقول: وتطلق أحيانا على اسم املفعول؛ أو على  ذكرنا؟ التذلل هللا مع احملبة والتعظيم؛

ألعمال الظاهرة و الباطنة؛ فالصالة مثال عبادة، والزكاة عبادة، إا اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من ا

والصوم عبادة، واحلج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة األرحام عبادة، وهكذا؛ فأحيانا تطلق على الفعل وأحيانا 

ملعمول أو املفعول وجل حبا وتعظيما؛ وباعتبار ا تطلق على املفعول، على الفعل فنفسرها مباذا؟ بأا التذلل هللا عز

)) هذا املشار  فاعبدوه هذا صراط مستقيم قال: (( اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه مما أمر به ورسوله .

 إن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا (())  و أطيعون فاتقوا اهللا إليه إما أقرب مذكور أو كل ما سبق؛ من قوله: ((

أي تقوى اهللا وطاعة رسوله وحتقيق العبادة له صراط مستقيم أي طريق وال يسمى الطريق صراطا إال إذا اجتمع  ))

 طوهو االبتالع بسرعة؛ وإن شئت فقل: من الزر  طار صفيه السعة واالعتدال، السعة واالعتدال؛ ألنه مأخوذ من ال

ه بسرعة؛ ألن الضيق ال ميشي الناس فيه إال رويدا وهو االبتالع بسرعة، والطريق الواسع املستقيم يبتلع سالكي

رويدا ببطء، وغري املستقيم ال يوصل إىل الغاية إال ببطء سواء كان احنرافه من ميني ومشال أو من حيث الصعود 

والنزول؛ فإنه إذا كان صاعدا نازال أتعب السالك وإال ال؟ فإذا قدرنا مثال أن جبال طوله مخسون مرتا وعرضه 

مرتا كم يكون ما بني عرضه وعرضه اآلخر ؟ صعده اإلنسان صعده؛ مائة؛ ال، مائة ومخسني، عرضه مخسون 

مخسون وطوله مخسون يف السماء ارتفاعه يصري مائة ومخسني؛ الصعود مخسون والنزول مخسون واملسطح مخسون؛ 

؛ وهكذا أيضا اختصر الطريق فإذا كان الصراط مستقيما يف االحنرافات ميينا ومشاال وكذلك يف الصعود والنزول

الصراط إذا قدرنا إن الغاية تصل إليه بالطريق املستقيم يف ثالثني مرت؛ وهذا فيه تعريج كل تعرجية عشرة أمتار وفيه 



عشر تعاريج كم تصل إىل الغاية مبرت؟ مبائة؛ فاحلاصل أن الصراط    ال يكون صراطا  إال إذا كان واسعا مستقيما 

ط أو الزرط، والزرط تعرفون معناه عنده يف األكل نعم؟ أعطيته اللقمة والفم على الطول    وهو مأخوذ من الصر 

)) يعين ال اعوجاج فيه؛ ووصفه باالستقامة بعد أن قلنا إن الطريق هو  مستقيم (( أيش يقول؟ زرطه نعم؟ نعم .

تقول: هو رجل الرجل؛ رجل الواسع املستقيم الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد، من باب التوكيد كما 

الرجل كيف رجل الرجل ؟ ويش معىن رجل الرجل؟ يعين جامع ملعاين الرجولة؛ كذلك طريق مستقيم جامع لكل 

يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على  ((قال اهللا تعاىل:   )) هذا صراط مستقيم معىن الطريق؛ ((

يف هذه اآلية من الفوائد: تعظيم شأن مرمي عليها الصالة والسالم، حيث أمر اهللا نبيه أن يذكر  نساء العالمين ))

ومن فوائدها: فضيلة  . )) مفعول لفعل حمذوف تقديره: اذكر إذ قالت إذ قالت ((قصتها هلذه األمة؛ ألننا قلنا: 

فوائدها على ما ذهب إليه بعض أهل ومن  ))... إن اهللا اصطفاك  ((مرمي، حيث خاطبتها املالئكة؛ لقوهلا: 

ولكن يف هذا االستدالل نظر؛  ))... اصطفاك  إن اهللا ((العلم: أن مرمي نبية؛ ألن املالئكة أوحت إليها وقالت: 

ألنه ليس بصريح بأا نبئت وجمرد اخلطاب املالئكة هلا ال يثبت نبوا؛ ألن النبوة إمنا هي ملن أوحي إليه بشرع ال 

، أو بتهيئته ملا سيكون؛ بل من أوحي إليه بشرع وهي مل يوحى إليها بشرع؛ فاألمر ليس يه بثناءملن أوحي إل

وما أرسلنا من قبلك إال رجاال  ((بصريح؛ ولدينا آية تدل على أنه ال يبعث من النساء نيب قال اهللا تعاىل: 

أنه ال ميكن أن تكون امرأة من ) وإال تفيد احلصر فتدل على ) إال رجاال (())  نوحي إليهم من أهل القرى

لن  النساء نبية؛ وكذلك أيضا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى قال: (

) وإذا كان القوم ال يفلحون مع االنتخاب فإم هم الذين انتخبوها وولوها فكيف   يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

امرأة ليفلح الناس على يدها؛ صحيح أن امرأة تكون عاملة تكون داعية كما هو الواقع  ميكن أن يرسل اهللا تعاىل

أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتوىل السلطة كما يقولون تشريعية وتنفيذية فهذا بعيد؛ فالصواب أن مرمي من 

عاىل يصطفي من الناس من أن اهللا تمن فوائد اآلية الكرمية: الصاحلات القانتات وليست من األنبياء والرسل. 

)) أي اختارك اختيارا مل يشاركها فيه أحد؛ ألا صارت خادمة لبيت املقدس  إن اهللا اصطفاك ((يشاء؛ لقوله: 

براءة مرمي مما ادعاه اليهود  من فوائد اآلية الكرمية:مع أنه ال خيدمه عندهم إال الرجال؛ فهذا نوع من االصطفاء. 

   وطهرك )) ((من كوا بغيا؛ لقوله: 

   



)) واليهود قبحهم اهللا  وطهرك ((ومن فوائد اآلية الكرمية: براءة مرمي مما ادعاه اليهود من كوا بغية؛ لقوله: 

اعتدوا على مرمي ويف ابنها؛ فقالوا يف مرمي إا بغي؛ وقالوا يف ابنها إنه ولد الزنا وكذبوه وقتلوه إمثا ال حقيقة؛ كيف 

إمثا ال حقيقة ؟ ألم أمضوا هذا األمر الذي يظنون أم قتلوا بعيسى وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا عيسى بن مرمي 

)) فكانوا قتلة إمثا ال حقيقة ألن عيسى باق  وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ((اهللا تعاىل: رسول اهللا؛ قال 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مرمي مفضلة ومصطفاة على نساء العاملني؛ ولكن هل هذا يتناول نساء  إىل اآلن .

؛ إما أن املراد نساء العاملني يف زمنها ويكون العاملني إىل يوم القيمة ؟ أو نساء العاملني يف زمنها ؟ حيتمل معنيني

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال آسيا امرأة فرعون ومريم  قول الرسول عليه الصالة والسالم: (

) يكون هذا مما أطلع اهللا عليه نبيه ومل تطلع املالئكة على هذا؛ واملالئكة  وخديجة بنت خويلد بنت عمران

ومن فوائد اآلية الكرمية: تكرار أو جواز تكرار املناقب؛ ألن أوصاف الكمال كلما   بلغت به . بلغت مرمي ما

ننطلق من هذه الفائدة إىل فائدة  كررت ظهر من كمال املوصوف ما مل يكن معلوما من قبل؛ واضح؟ طيب .

 يثبتها لنفسه؛ أما وجل وهي: أن أكثر ما وصف اهللا به نفسه الصفات الثبوتية اليت تتعلق بصفات اهللا عز

الصفات اليت ينفيها عن نفسه فوصفه ا قليل بالنسبة لوصفه بصفات اإلثبات؛ ألن صفات اإلثبات كماالت 

 مث قال اهللا عز حقيقة .وصفات النفي نقائص تنفى ال لذاا ولكن إلثبات كمال ضدها مع أا هي منفية أيضا 

بيان أنه كل ما من من فوائد اآلية الكرمية:  )) . مع الراكعينيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي  ((وجل: 

إن اهللا اصطفاك وطهرك  اهللا على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ ألن املالئكة ملا قالت: ((

)) أمرا بأيش؟ بالقنوت والسجود والركوع؛ فدل هذا على أنه ينبغي لإلنسان   واصطفاك على نساء العالمين

ومن فوائد  ازدادت عليه نعم اهللا أن يزداد على ذلك شكرا بالقنوت هللا والركوع والسجود وسائر العبادات .كلما 

اآلية الكرمية: فضيلة القنوت هللا؛ ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعة واخلشوع واالشتغال بالطاعة عما سواء؛ وهلذا 

)) أمروا بالسكوت ووا  وسطى وقوموا هللا قانتينحفظوا على الصلوات والصالة وال ملا نزلت هذه اآلية: ((

ومن فوائد اآلية  عن الكالم ليشتغلوا بالطاعة عما سواها؛ فالقنوت دوام الطاعة مع االشتغال ا عن غريها .

)) مع أنه من القنوت لكن  واسجدي واركعي مع الراكعين ((الكرمية أيضا: فضيلة السجود والركوع؛ لقوله: 

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز ترك الرتتيب ملصلحة أو ملراعاة شيء آخر؛ وهو قوله:  عليهما. لفضيلتهما نص 

وال يقول قائل: لعل الصالة يف عهدهم يقدم فيها السجود ويف هذه الشريعة يقدم فيها  )). اسجدي واركعي

لقنوت من الركوع كما ذكرناه نقول: األصل خالف ذلك؛ لكن نص على السجود بدأ به ألنه أبلغ يف ا الركوع ؟

اركعي مع  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العباد من الرجال من العباد من النساء؛ لقوله:  يف أثناء التفسري.



ومل يقل: مع الراكعات؛ إشارة إىل أن الكمال يف الرجال وكثرة العمل يف الرجال أظهر منها يف  )) الراكعين

  النساء؛ وهلذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم.

  

  ماذا جاء عن الصراط يوم القيمة. . ؟ السائل :

  ؛ الصراط الذي يوم القيمةهذا يف  ،إال بل الشيخ : 

  ماذا مسي الصراط ؟  السائل : ل

نعم يسمى الصراط ألن السالكني فيه ميضون بسرعة بعضهم مثل ملح البصر وبعضهم مثل الربق ما يف  الشيخ :

أحد يعود نعم؛ مع أنه ورد عن النيب عليه الصالة والسالم أنه دحى ومزلة ؛ وهذا يدل على أنه طريق واسع  

؛ والعلماء مر علينا يف التوحيد أم خمتلفون هل هو طريق عادي أو أنه كما جاء يف صحيح مسلم أظن كالعادة 

  ) . أنه أدق من الشعر وأحد من السيف عن أيب سعيد بلغنا (

ويش األصل ؟ ما األصل؟ أيه لكن ما هو األصل يف إضافة الفعل إىل الفاعل ؟ أن يكون فعله هو أو  الشيخ :

خل القاعدة عندنا األصل يف إضافة الفعل إىل الفاعل ألنه قائم به هذا هو األصل؛ وذكرنا لكم أن فعله غريه ؟ 

  العلماء قالوا: إن اهللا خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده نعم.

  ؟هل هذا عام  ) ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له دواء حديث: ( السائل :

)  علمه من علمه وجهله من جهله به اخلاص، ما يكون بدواء داء؛ وأيضا الرسول قال: ( هذا عام أريد الشيخ :

  فهذا مما جهله الناس، يعين رمبا عند اهللا يكون له دواء ما ندري عنه .

 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ((ما هو سبب اختالف الضمريين يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟  )) فتنفع فيها فتكون طيرا (()) وقوله: 

  ))؛  والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ((اختالف الضمريين ألنه قال:  الشيخ :

  يعين قصدك الطيور ؟  السائل :



  أي نعم؛ أنا ظننت أنك تقصد مرمي؛ الطيور نعم اقرأ يف املائدة ؟ الشيخ :

ُتَكلُم الناَس وإْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيسى اْبَن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِتي َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ َأيدتَك ِبُروِح اْلُقُدِس  ((

ِمَن الطيِن َكَهْيَئِة الطْيِر بِِإْذِني ِفي اْلَمْهِد وََكْهًال َوِإْذ َعلْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتـْورَاَة َواِإلنِجيَل َوِإْذ َتْخُلُق 

أني  وهنا قال: (( ))  فـََتنُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن طَْيرًا بِِإْذِني َوتـُْبِرُئ اَألْكَمَه َواألَبـَْرَص بِِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَموَتى بِِإْذِني

فإذا حاول اإلنسان وجود فرق معنوي ))  أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا

واتضح له فهو الفرق وإن مل يوجد فإنه يكون من باب اختالف التعبري؛ يعين ألن هيئة صاحلة للتذكر والتأنيث،  

كهيئة الطري يعين مثل هيئة الطري ، فتنفخ فيها أي يف اهليئة؛ أو تنفخ يف املثل؛ فعلى تقدير أنه ينفخ يف املثل 

  يف اهليئة فيكون فيها. يكون فيه أو ينفخ

)) مل يذكر  وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم شيخ أحسن اهللا إليك ! قوله تعاىل: (( السائل :

  كما يف باقي اآليات فما السبب ؟  )) بإذن اهللا ((بعدها قوله: 

م كل يعرف، الذي يف ألن هذا علم صفة فيه وهذا شيء متعدي إىل غريه، هذا خلق وإبرام؛ ال هذا عل الشيخ :

  البيت يعلم، الذي يف بيت اإلنسان يعلم ما أكله وما ادخره.

  هل هناك تفاضل بني السجود والركوع ؟ السائل :

أي نعم الركوع أفضل من وجه والسجود أفضل من وجه؛ من جهة أن الساجد أقرب ما يكون هللا وقد  الشيخ :

  وضع أعز ما فيه على األرض يكو السجود أفضل .

ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى الّلِه قَاَل اْلَحَوارِيوَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آمَ  (( نا بِالّلِه فَلما َأَحس ِعيَسى ِمنـْ

ني ُمتَـَوفيَك َورَاِفُعَك ِإَلي َواْشَهْد بِأَنا ُمْسِلُموَن ربَنا آَمنا ِبَما َأنَزْلَت َواتـبَـْعَنا الرُسول إْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيَسى إِ 

م ِإَلي َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم َوُمَطهُرَك ِمَن الِذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الِذيَن اتـبَـُعوَك فـَْوَق الِذيَن َكَفُروْا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة ثُ 

َنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن )).    بـَيـْ

  

  



ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل ورسوال إلى وجل: ((  وذ باهللا من الشطان الرجيم. قال اهللا عزأع

لكم من الطين   أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق ) ألن يرسله رسوال إىل بين إسرائيل (() إسرائيل بني

قد جاء بالبينة من اهللا؛ ألن كل رسول يرسله  يف هذه اآليات من الفوائد: أن عيسى بن مرمي ))...  كهيئة الطير

ومن فوائدها: اإلشارة إىل  . )) قد جئتكم بآية من ربكم اهللا إىل البشر البد أن يأيت بآية؛ يؤخذ من قوله: ((

 )) يعين فإذا كان ربكم وجب أن تكونوا له عبيدا فتقبلوا ما جاءت به رسله . من ربكم قبول رسالته؛ لقوله: ((

د اآلية الكرمية أيضا: قدرة اهللا عزوجل، قدرة اهللا حيث خيلق عيسى بن مرمي من الطني كهيئة الطري فينفخ ومن فوائ

فيه فيكون طريا بإذن اهللا يف احلال؛ بينما األمور العادية ال يكون طريا إال بعد مدة بعد أن يفكث على البيضة 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ما فعل بأمر اهللا فهو حالل مباح وإن كان نظريه بدون أمر حراما؛  ويرتأرأ فيأتيه .

فلو أن أحدا أراد أن يصنع متثاال من الطني كهيئة الطري؛ لكن ملا   )) لكم من الطين كهيئة الطير أخلق ((لقوله: 

، والسجود لغري اهللا بأمر اهللا طاعة؛ وهلذا كان بأمر اهللا صار هذا حالال؛ وهلذا نظائر: السجود لغري اهللا شرك

سجد املالئكة آلدم فكانوا طائعني؛ واستكرب عن ذلك إبليس فكان من الكافرين؛ قتل النفس احملرمة والسيما 

ذوي الرحم من كبائر الذنوب؛ وإذا كان بأمر اهللا كان مما يقرب إىل اهللا؛ فإبراهيم عليه السالم أمر بذبح ابنه 

ثل وكان امتثاله لذلك طاعة هللا عزوجل؛ هكذا خلق عيسى كهيئة الطري ينفخ فيها فيكون طريا بإذن امساعيل فامت

ومن فوائد اآلية الكرمية: إطالق وصف اخللق على  . وجل اهللا هذا أيضا من األمور اليت أبيحت بأمر اهللا عز

فتبارك اهللا  ر: قال اهللا تعاىل: (()) وهذا له نظائ أخلق لكم ((املخلوق، أي أن املخلوق يكون خالق؛ لقوله: 

)؛ لكن خلق  يقال لهم أحيوا ما خلقتم )) وقال النيب عليه الصالة والسالم يف املصورين: ( أحسن الخالقين

غري اخلالق جل وعلى ليس خلقا حقيقة ولكنه تغيري أو حتويل؛ فاإلنسان مثال خيلق من الطني صورة؛ لكن من 

ستغالل وإمنا خلقهم لألشياء على وجه اال شيئا وجل؛ ال ميكن أن خيلق مجيع اخللق الذي خلق الطني؟ اهللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: هذه املعجزة  تغري صور األشياء أو حتويلها من شيء إىل شيء أو ما أشبه ذلك .

رق ليس هناك فرقا يف العظيمة لعيسى بن مرمي وهو أنه ينفخ يف هذا التمثال حىت يكون طريا ويف قراءة طائرا والف

ومن فوائد اآلية الكرمية:  . الواقع؛ وذلك ألن الطري قد يطري وقد ال يطري ولكنه يصري طريا يطري بإذن اهللا يف احلال

أن من آيات عيسى عليه الصالة السالم أنه يربئ األكمه واألبرص لكن ال استقالال بل بإذن اهللا، بإذن اهللا وإال 

ي مرض كان إال بإذن اهللا عزوجل حىت األشياء اليت جعلها اهللا تعاىل بطبيعتها شفاء ال أحد يشفي من املرض أ

لألمراض ال تشي إال بإذن اهللا؛ وكم من دواء كان مفيدا ونافعا هلذا املرض املعني مث يستعمله املريض فال ينتفعه به 

.  



وإذ تخرج  ات اهللا؛ ويف اآلية الثانية: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: اآلية العظيمة وهي إحياء املوتى، وهذا من آي

ففيها ففي اآليتني إحياء املوتى وإن كانوا على ظهر األرض، وإحياء املوتى يف القبور  )) بإذن اهللا الموتى

وإخراجهم من القبور إحياء، يعين إذا ضممت هذه إىل هذه استفدت فائدتني: أنه حييي املوتى وهم على ظهر 

ويف هذه اآلية الكرمية:  )) . وإذ تخرج الموتى بإذن اهللا  بطن األرض فيخرجون ((األرض؛ وحيييهم وهم يف

وجل؛ وجهه ؟ أن اهللا جعل لعيسى من اآليات ما يكون مناسبا لزمنه وعصره حيث أويت  إثبات احلكمة هللا عز

عيسى ترقى الطب من اآليات ما يعجز عنه من كانوا حمل تعظيم للناس يف ذلك الوقت وهم األطباء؛ يف عهد 

ترقيا عظيما؛ ولكن مهما ترقى الطب مل يصلوا إىل ما وصل إليه عيسى ال يربئون األكمه وال األبرص وال حييني 

: ويف عهد موسى وجل؛ قال أهل العلم املوتى وال خيرجوا من القبور؛ لكن عيسى يأيت ذه اآليات بإذن اهللا عز

جزة تقهر السحرة وذلك بالعصا واليد؛ وحممد صلى اهللا عليه وسلم أتى ترقى السحر ترقيا عظيما فكانت آياته مع

وبعث يف قوم يفخرون بالبالغة والفصاحة ويروا هي حمل التقدير واالحرتام؛ فكانت آياته أن جاء بكالم يعجز 

الكرمية: إثبات ومن فوائد اآلية  . يف بالغته ويف معاين وأحكامه إىل آخر وجوه اإلعجاز فيا لقرآن عن مثله البشر

اإلذن هللا؛ اإلذن ال األذن؛ األذن هي اجلارحة أو العضو الذي يكون يف اإلنسان لتلقي األصوات؛ وأما اإلذن 

فهو اإلباحة والرتخيص وما أشبه ذلك؛ أما األذن فال جيوز أن نثبتها هللا وال أن ننفيها عنه؛ ألن الصفات توقيفية؛ 

نفي عنه األذن، أثبت لنفسه السمع والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي وجل مل يثبت له أذنا ومل ي واهللا عز

أذن فها هي األرض تسمع وحتدث أخبارها وليس هلا آذان؛ املهم أن اإلذن هنا غري األذن؛ وإذن اهللا عزوجل 

 ينقسم إىل قسمني: إذن شرعي؛ وإذن كوين؛ فما تعلق باخللق فهو إذن كوين؛ وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي،

شركاء شرعوا لهم  أم لهم ((هذا ضابط، اإلذن الكوين ما تعلق باخللق والشرعي ما تعلق بالشرع؛ ففي قوله: 

)) اإلذن هنا شرعي وليس كونيا ألنه كونيا قد أذن اهللا له فيه، قد أذن اهللا له فيه،  من الدين ما لم يأذن به اهللا

فيكون طيرا  (()) كوين، كوين؛ وكذلك هنا  إال بإذنه من ذا الذي يشفع عنده ((؛ لكن مل يأذن به شرعا؛ شرع

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الرسل عليه الصالة والسالم ال ميلكون شيئا من الربوبية؛ من أين  . )) بإذن اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على النصارى يف زعمهم أن عيسى عليه  يؤخذ؟ من تقييد فعل عيسى بإذن اهللا .

 الصالة والسالم له حق يف الربوبية وكذبوا يف ذلك، كذبوا يف هذا؛ فعيسى عبد، عبد اهللا ورسوله قال لقومه: ((

إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني  (()) وقال اهللا تعاىل عنه:  وإن اهللا ربي وربكم فاعبدوه

  لربوبية من حق اهللا اخلاص الذي ال يشرك فيه أحد.)) فهو عبد ال ميلك من الربوبية شيئا أبدا؛ ألن ا إسرائيل



؛ مما خيفى على ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل أطلع نبيه عيسى بن مرمي على ما يأكل قومه وما يدخرون

ومن فوائدها أيضا: إثبات احلكمة هللا  . )) وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ((غريهم؛ لقوله: 

وتعاىل يف أن اهللا أطلع نبيه عيسى على ذلك حىت خياف أن خيفوا شيئا ال يرضاه اهللا ورسوله؛ ألنه إذا  سبحانه 

كان ينبئهم مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتية؛ وهذا يلزمهم أن ال يبيتوا شيئا 

)) مع أنه  إن في ذلك آلية لقوم ر يف املقام اهلام؛ لقوله: ((أنه ينبغي التكراومن فوائد اآلية الكرمية:  ال يرضاه .

)) وذلك ألن األمور اهلامة ينبغي تكرارها أوال من أجل أن يتبني  قد جئتكم بآية من ربكم ((قال يف األول: 

ن للمخاطب أمهيتها عند من؟ أن يتبني للمخاطب أمهيتهما عند املتكلم وأنه ذو عناية ا؛ والثاين من أجل أ

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان حيمل صاحبه على  ترسخ يف الذهن؛ ألنه كلما تكرر شيء ازداد رسوخا .

) وكلما كان اإلنسان أقوى إميانا كان أقوى قبوال ) مؤمنين إن كنتم ((قبول اآليات اليت جاءت ا الرسل؛ لقوله: 

من فوائد اآلية الكرمية: أنه جيوز تعليق األحكام  ية .ملا جاءت به الرسل من اآليات الكونية واآليات الشرع

وهذا شيء كثري؛ قد األحكام  )) كنتم مؤمنين آلية لكم إن ((باألوصاف، تعليق األحكام باألوصاف؛ لقوله: 

باألوصاف إما باألدوات الشرط املعروفة وإما بغري ذلك؛ املهم أن تعليق األحكام باألوصاف سواء عن طريق 

 مث قال اهللا تعاىل: (( الشرط أو عن طريق الصفة املعروفة يف النحو أو البدل أو غري ذلك جار يف القرآن والسنة .

راة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا و ومصدقا لما بين يدي من التو 

ومصدقا لما بين  من فوائد اآلية الكرمية: أن عيسى بن مرمي قد جاء مبا يصدق به التوراة؛ لقوله: (( )) . أطيعون

أن مصدقا   وقد سبق لنا أن معىن مصدقا أو أن كلمة مصدقا ذات وجهني، حدثنا عنهما ؟ ما تذكر؟ )) يديه

)) ؟ يعين شاهد هلا بالصدق هذه واحدة؛ وأا  لما بين يدي من التوراة ((كلمة ذات وجهني نعم؟ كيف 

)) كلمة ذات وجهني؛  مصدقا لما بين يديه ((أخربت بعيسى؛ يعين وقعت مطابقا ملا أخربت به كذا ؟ نعم؛ إذا 

أنه مطابق ملا أخربت به وإذا جاء الشيء مطابقا ملا الوجه األول: أنه شاهد بصدق التوراة وأا حق؛ والثاين: 

وألحل لكم  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز النسخ يف الشرائع؛ لقوله:  أخرب به فهذا تصديق، شهادة بصدق .

)) وهذا نسخ؛ والنسخ يف الشرائع ثابت منذ نوح إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم؛  بعض الذي حرم عليكم

نقصا يف حق اهللا؛ وقالوا هلم: وأنكرت اليهود وجود النسخ وقالت ال ميكن أن ينسخ اهللا احلكم؛ ألن هذا يستلزم 

أمل  مل تقولوا إن اهللا فقري ؟مىت وصفتم اهللا بالكمال ؟ ـ أنقصكم اهللا وأذلكم ـ أمل تقولوا إن يد اهللا مغلولة ؟ أ

تقولوا إن اهللا اسرتاح حني خلق السموات واألرض تعب؟  كيف تقولون النسخ يستلزم النقص على اهللا ؟ يقولون 

ألنه يستلزم العلم بعد اجلهل كأن اهللا إذا نسخ احلكم األول تبني له أن الصواب يف احلكم الثاين وهذا نقص؛ 



كل الطعام كان حال لنبي إسرائيل إال ما حرم إسرائيل  ريعتكم قال اهللا تعاىل: ((فنقول هلم: حنن نرد عليكم بش

 )) فلظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم (()) وقال:  على نفسه من قبل أن تنزل التوراة

واحد من بين  وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة املنزلة على بين إسرائيل؛ وأنه جيب على كل

إسرائيل أن يؤمن ا ويتبعها وهل هذا إال النسخ ؟ مث إن النسخ يف احلقيقة من مقتضى احلكمة ال منايف 

وجل يشرع األحكام مناسبة للواقع أو مالئمة ملن شرعت له؛ فقد يكون هذا احلكم مالئما  ؛ ألن اهللا عزللحكمة

ئم لآلخرين وكون األحكام تتبع احلكم هذا هو الكمال وليس لزمن غري مالئم لزمن آخر؛ أو مالئما لقوم غري مال

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز  . )) وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وهنا عيسى بن مرمي قال: (( النقص.

وأصل التحرمي والتحليل من عند اهللا عزوجل؛ لكن إضافته  )) أحل لكم ((نسبة احلكم إىل من بلغه؛ ألنه قال: 

إىل من أظهره وأبانه ال بأس ا؛ وهلذا أضاف اهللا القرآن إىل نفسه وإىل جربيل وإىل حممد؛ أما إىل نفسه فقال: 

إنه لقول  جبريل فقال: (())؛ وأما إىل  وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم اهللا ((

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول  : ((وأما إىل حممد فقال))؛  كريم ذي قوة عند ذي العرش مكينرسول  

لكن الكالم يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئا وأما من قاله مبلغا مؤديا فإمنا يضاف  ))؛ شاعر قليال ما تؤمنون

وجئتكم بآية من  ((ومن فوائد اآلية لكرمية: تكرار األمور اهلامة لقوله يف املرة الثالثة:  إليه لكونه أظهره وأبانه .

ومن فوائدها: أن الطاعة أمر مشرتك بني الرسول وبني اهللا عزوجل؛ وأما التقوى فهي خاصة باهللا؛  . )) ربكم

ومن  اعة املرسل الذي أرسله .)) وطاعة اهللا هي األصل لكن طاعة الرسول ط اهللا و أطيعون فاتقوا ((لقوله: 

ولكن املتقى قد خيتلف باختالف  )) فاتقوا اهللا ((فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى واجبة يف كل شريعة؛ لقوله هنا: 

)) يعين الذي يتقى اهللا به قد خيتلف باختالف  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((الشرائع؛ لقوله تعاىل: 

يف هذه اآلية الكرمية: إثبات الربوبية  )) إن اهللا ربي وربكم هذا صراط مستقيم ((مث قال اهللا تعاىل:  الشرائع .

ومل يقل:  )) فاتقوا اهللا ((أن الطاعة هللا ورسوله والتقوى هللا فقط ؛ألنه قال:  وجل لكل بشر؛ أيش ؟ هللا عز

إن اهللا ربي وربكم  (( وا معلوم يف آية أخرى .) وطاعة اهللا معلومة وج) أطيعون و ((اتقوين؛ وقال يف الطاعة: 

)) وربوبية اهللا ثابتة لكل السموات  ربي وربكم (()) من فوائدها: عموم ربوبية اهللا للبشر؛ لقوله:  فاعبدوه

) ) العظيم قل من رب السموات السبع ورب العرش )) (( قل لمن األرض ومن فيها ((واألرض ومن فيهن 

)) ليقيم عليهم احلجة؛ ألنه إذا   ربي وربكم ((فالربوبية ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل لكل شيء؛ لكن عيسى قال: 

ومن فوائدها: أن عيسى  كان رم سبحانه وتعاىل ـ فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء وال أحد يعقب حكمه .

ومن فوائدها: الرد على النصارى يف دعواهم أن هللا ثالث ثالثة؛  . )) ربي وربكم ((مربوب وليس ربا؛ لقوله: 



)) كفرهم ذا؛ وهم بالشك كافرون  قالوا إن اهللا ثالث ثالثة لقد كفر الذين ((وقد كفرهم اهللا بذلك، فقال: 

ن فوائدها وم . )) فاعبدوه ((خملدون يف نار جهنم أبد اآلبدين .ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب العبادة؛ لقوله: 

أيضا: أن اإلقرار بالربوبية مستلزم لإلقرار بالعبودية؛ يعين أن من أقر بربوبية اهللا لزمه أن يقر بعبوديته؛ وهلذا قال: 

فأتى بالفاء الدال على السببية؛ أي فبسبب اختصاصه بالربوبية جيب أن ختصوه بالعبادة؛ ومن مث  )) فاعبدوه ((

ه يقيم احلجة على املشركني الذين يقرون بربوبيته ال بألوهيته يقولون إنه منفرد جند اهللا سبحانه وتعاىل يف كتاب

بالربوبية لكن باأللوهية ال يفردون؛ يتخذون معه يا عبد اهللا؟ آهلة ما هو إله واحد، اآلهلة؛ كل قوم هلم رب 

عتقد بأن وحده اإلله يعبدون وهذا الشك من السفه؛ إذا كنت تعلم وتعتقد بأن اهللا وحده هو الرب لزمك أن ت

 هذا صراط مستقيم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الصراط املستقيم عبادة اهللا؛ لقوله:  املعبود وأنه ال إله غريه .

 يعلم هي إتباع شرعه املوصل إليه سبحانه وتعاىل . )) والشك أن عهد السبل وأقومها عبادة اهللا؛ وعبادة اهللا كما

من أنصارَي  ((ويف قراءة:  )) فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى اهللا ((مث قال اهللا تعاىل: 

ألن ياء املتكلم جيوز فيها ثالث لغات: الفتح بناء؛ والسكون بناء؛ واحلذف ختفيفا؛ فتقول: هذا  )) اهللا إلى

 م الكفر )) ((فلما أحس عيسى منه ((يقول هنا:  غالمي؛ هذا غالمَي ؛ هذا غالم؛ لكن تبني أنه مضاف.

مبعىن أدرك حباسبته؛ وتيقن أم كفروا؛ مع هذه اآليات الكرمية اليت يشاهدوا مل يؤمنوا ـ والعياذ باهللا ـ؛  )) أحس

اهللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم  ختم ((ألن اهللا إذا ختم على القلب ال يؤمن صاحبه أبدا 

وجل:  ))؛ وقال عز صم بكم عمي فهم ال يرجعون ((ليت قبلها: )) قال يف اآلية ا غشاوة ولهم عذاب عظيم

مل يؤمنوا؛ ملا  فهم مع هذه اآليات )) كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتهم ((

من  )) من أنصاري إلى اهللا أحس منهم الكفر وأدركه وتبني له جلأ إىل االختيار وانتخاب األكفاء فقال: ((

إىل  )) من أنصاري إلى اهللا ((أنصاري، يعين إذا كان اإلميان تعذر منكم مجيعا فمن الذي يكون ناصرا؛ وقوله: 

هنا للغاية ومل يقل: من أنصاري يف اهللا ليكون النصر مبنيا لإلخالص؛ ألن إىل للغاية فرييد أن يكون نصرا موصال 

)) متعلق  إلى اهللا ((خرب؛ و )) أنصاري ((و أومن هذه مبتد )) قال من أنصاري إلى اهللا ((وجل؛  إىل اهللا عز

احلواريون مجع حواري بتشديد الياء وهو من احلور وهو  )) قال الحواريون نحن أنصار اهللا) ((قال:  بأنصار.

البياض؛ ومسوا حواريني لسالمة قلوم من أثر املعاصي؛ ألن املعاصي ـ نسأل اهللا العافية ـ  نكت سوداء تكون يف 

سقط وعاد إىل االستنارة وإن مل يتب القلب كلما عصى اهللا اإلنسان نكت يف قلبه نكتة سوداء؛ فإن تاب 

معصية أخرى زادت نكتة أخرى وهكذا حىت يطبع على القلب؛ فاحلواريون إذا الذين أخلصوا دينهم ومل وأحدث 



يعين ال غرينا؛ ووجه قولنا ال  )) نحن أنصار اهللا )) (( قال الحواريون نحن أنصار اهللا (( يتلطخوا باملعاصي .

  ا معرفةغرينا: أن اجلملة هنا مكونة من مبتداء وخرب؛ فهي مجلة امسية طرفه



ا: أن اجلملة هنا يعين ال غرينا؛ ووجه قولنا ال غرين )) نحن أنصار اهللا )) (( قال الحواريون نحن أنصار اهللا ((

وخرب؛ فهي مجلة امسية طرفها معرفة، واجلملة امسية اليت يكون طرفها معرفة تفيد احلصر؛ لكن  أمكونة من مبتد

قال الحواريون نحن أنصار اهللا آمنا  (( الشك أن إفادة احلصر ضعيف ليس كإفادة إمنا أو النفي واإلثبات .

وهلذا عدي بالباء؛ فيقال: أمنت به؛  اإلميان يف اللغة أخص من التصديق؛ ألنه تصديق بإقرار؛ )) آمنا )) (( باهللا

وال ميكن أن جنعله مبعىن التصديق وذلك ألن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي مبعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه؛ 

ومعلوم أن آمن تتعدى مبا ال تتعدى به صدق؛ فيقال: صدق باخلرب وال يقال صدق له؛ ويقال: صدق زيدا وال 

ن به وآمن له؛ فلما اختلف يف املتعلق وجودا وعدما علم أما ليسا مبعىن واحد؛ مع أن  يقال: آمن زيدا؛ بل آم

كثريا من الذين يعرفون اإلميان يف اللغة يقولون: اإلميان يف اللغة أيش؟ التصديق؛ وهذا فيه نظر؛ بل هو أخص من 

لزم للقبول واإلذعان؛ تصديق أو التصديق؛ أما اإلميان يف الشرع فهو التصديق؛ وإن شئت فقل:  اإلقرار املست

اإلقرار أليش؟ للقبول واإلذعان؛ ال يكفي التصديق فقط بل البد من قبول ما جاء به الرسول واإلذعان له؛ وأنتم 

تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويعلن ذلك على املأل بأنه مصدق له؛ فيقول 

  يف الميته املشهورة: 

  لقد علموا أن ابننا ال مكذب لدينا   وال يعنى بقول األباطل؛                      

  شف ال مكذب لدينا وأنه ال يعىن بقول األباطل وال يهتم له؛ ويقول: 

  من خير أديان البرية دينا   ن محمد ولقد علمت بأن دي                          

ذعان ـ والعياذ باهللا ـ ما اتبع الرسول عليه الصالة والسالم وال أذعن له بل  وهذا تصديق لكن مل حيصل القبول واإل 

كان آخر كالمه أن قال: إنه على ملة عبد املطلب، على الكفر؛ فشفع له النيب عليه الصالة والسالم ألنه أبالء 

حلاملة لشفاعة الرسول بالء حسنا يف الدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ألنه عمه؛ ألنه لو كان العلة ا

لشفع أليب هلب؛ لكن العلة احلاملة على الشفاعة هو أنه أبلى بالء حسنا يف الدفاع عن الرسول صلى اهللا عليه 

في ضحضاح من نار وعليه نعالن يغلي منهما  فكان (وسلم كما هو معروف؛ يقول عليه الصالة والسالم: 

لنارـ قال: (ولو ال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار) الشاهد أن ) نسأل اهللا العافية اللهم أجننا منا ا دماغه

من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون  الرسل عليهم الصالة والسالم إمنا يدعون إىل أي شيء؟ إىل صراط اهللا ((

)) وأما اإلميان ال يكون إال بالتصديق املستلزم للقبول ويش بعد؟  نحن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون



)) أشهدوا  قالوا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون (( . واإلذعان؛ أما بدون قبول وال إذعان فليس بإميان شرعا

هللا نبيهم عليه الصالة والسالم على إسالمهم مع أنه شهيد عليهم سواء استهدوا أم مل يستشهدوه كما قال ا

) فكل رسول فهو شهيد على أمته؛ بأن شهيدا ) لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكمتعاىل: (( 

 )) من باب التوكيد وإعالن اإلسالم . واشهد بأنا مسلمون ((اهللا تعاىل أرسله إليهم وأنه بلغهم رسالة؛ فقوله: 

 ربنا آمنا بما أنزلت (()) هذا أيضا من قوهلم ـ رضي اهللا عنهم ـ  ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ((مث قالوا: 

)) أل هنا يف الرسول للعهد  واتبعنا الرسول )) وهو اإلجنيل الذي جاء به عيسى عليه الصالة والسالم؛ ((

أن  الذهين وهو عيسى عليه الصالة والسالم؛ ألنه ال رسول هلؤالء القوم من بين إسرائيل إال عيسى؛ فالذي عني

املراد بالرسول عيسى هو العهد الذهين الذي كان معلوما عندهم؛ وحيتمل أن يراد بالرسول اجلنس أي واتبعنا كل 

من كان رسوال من عندك؛ فيكون هذا إقرارا بأم آمنوا جبميع الرسل وذلك أنه جيب على كل أمة متأخرة أن 

آمن الرسول بما أنزل  ((نا أن نؤمن جبميع الرسل تؤمن جبميع الرسل السابقة؛ فنحن مثال آخر األمم جيب علي

)) يف أصل اإلميان  من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله إليه

وإن كنا نفرق بني الرسل من جهة اإلتباع فإننا ال تنبع إال حممدا صلى اهللا عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع 

   أما اإلميان فيجب اإلميان جبميعهم.من سبق؛ 

  ال يف بعض املواقع، يف النداء مت  ، يف غري النداء أحيانا تقع وأحيانا ال تقع. الشيخ :

إني  ما تقولون يف هذا؟ اإلشكال يقول: كيف إن اهللا تعاىل قال لعبد اهللا بن حرام رضي اهللا عنه: ( الشيخ :

  اهللا أنه أحيا املوتى لعيسى ؟) وهنا ذكر  إليه ال يرجعون قضيت أنهم

إني قضيت أنهم إليهم  : (فاجلواب ؟ ال مانع هللا أن خيصص من يشاء؛ لكن يشكل على هذا أنه قال الشيخ :

  والقضاء والقدر ما ميكن . . ؟ ) ال يرجعون

  ؟  خ ميكن حيىي وميوت ويرجع إليهشي السائل :

  يعين يعود حيا ويعود ميتا؛ الشيخ :

   شرع من قبلنا؛ذلك  السائل :

  ال، هذا قضاء اهللا عام.  الشيخ :



الظاهر اهللا أعلم أن يقال: إن عبد اهللا بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل وأما ما وقع آية لعيسى فليسوا 

يرجعون على أم يعملون؛ على أن مثال فيها أيضا نظر من جهة ألن اهللا تعاىل ملا أخذت الصاعقة أصحاب 

وجل فبعثهم من بعد موم وبقوا وعملوا، بقوا وعملوا؛ فيكون املراد إذا مل  ا معه دعا اهللا عزموسى الذين كانو 

 وجل: (( قال اهللا عز يكن هناك مثل أن تكون آية فهذا ال مانع؛ أما مثل عبد اهللا بن حرام فليس هناك سبب .

))  أنصاري إلى اهللا قال منإن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر 

قال  ((قوله:  )) دون قوله: علم؛ ملاذا؟ أيش؟ أدرك وتيقن فصار األمر عنده حمسوسا . أحس ((عرب بـ

)) من احلواريون ؟ هم اصطفوا من قومه؛ من أين اشتقت هذه الكلمة ؟ ال، احلواري  الحواريون نحن أنصار اهللا

 ((يف هذه اآلية دليل على أن النصارى مسلمون  ا صفائها؟ طيب.مجال أيش؟ مجاهل ))؟ الحواريون قوله: ((

نقول: املسلمون مبعىن العام؛  فماذا تقولون هل هذا االستنباط صحيح؟ )) قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون

وذلك أن كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم؛ عرفتم؟ 

ا وجد ما ينسخه فمن بقي على الدين األول فهو كافر إذا كان الرسول مرسال إليه؛ واضح؟ وبناء على فأما م

ذلك فإنه ال مسلم بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال من اتبعه فقط ومن سواه فهو كافر؛ وعلى 

اص الذي يدخلهم به اجلنة اليوم فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النار؛ ومن قال: إم مسلمون باملعىن اخل

إن الدين  ((ولقوله:  ))، ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه فهو كافر؛ ألنه مكذب لقول اهللا تعاىل: ((

من فوائد هذه اآليات: عتو بين إسرائيل، وأم مع هذه اآليات  )) . نأخذ فوائد اآلية ؟ . عند اهللا اإلسالم

ومن فوائدها  )) . فلما أحس عيسى منهم الكفر ((العظيمة اليت جاء ا عيسى مل يؤمن منهم أحد؛ لقوله: 

أيضا: أنه إذا اشتبه األمر فينبغي أن يداعي الداعية باإلخالص فيقول من املخلص؟ أي أن ينتدب الصفوة من 

فهو ملا رأى أن القوم متردوا و  الكفر وظهر انتدب من يرى أنه من  )) قال من أنصاري إلى اهللا م؛ لقوله: ((القو 

من  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الرسل صلى اهللا عليهم وسلم دعوم إىل اهللا ال ألنفسهم؛ لقوله:  صفوته .

))  من أنصارى أن الرسل حمتاجون ملن ينصرهم؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا:  )) . أنصاري إلى اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية:  )) . هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقال تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم: ((

قال الحواريون نحن  ((فضيلة احلواريني رضي اهللا عنهم، حيث أعلنوا أم أنصار اهللا مع كفر قومهم؛ لقوله: 

تباعه للرسول بني أئمة الكفر حىت ال يداهن يف دين اهللا؛ ألن إأن يعلن  وهكذا ينبغي لإلنسان ))؛ أنصار اهللا

املداهنة يف دين اهللا والتقية نفاق يف الواقع، نفاق؛ بل جيب على اإلنسان أن يكون صرحيا يف دين اهللا؛ وقد سبق 

هم على ما هم عليه من الباطل؛ واملداراة أن ينكر عليهم ولكن لنا الفرق بني املداهنة واملداراة؛ املداهنة أن يقر 



ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن َأنَصاِري ِإَلى الّلِه قَاَل اْلَحَوارِيوَن  يداريهم لئال مينعه من احلق . (( فَلما َأَحس ِعيَسى ِمنـْ

َنا َمَع الشاِهِديَن َنْحُن َأنَصاُر الّلِه آَمنا بِالّلِه َواْشَهْد بِأَنا ُمْسِلمُ  وَن ربـَنا آَمنا ِبَما َأنَزْلَت َواتـبَـْعَنا الرُسوَل فَاْكتُبـْ

ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين  

فأحكم بينكم فيما كنتم فيه  كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم إلي مرجعكم

نـَْيا َواآلِخَرِة َوَما َلُهم من ناِصرِينَ  بـُُهْم َعَذابًا َشِديدًا ِفي الد ِذيَن َكَفُروْا فَُأَعذا الِذيَن آَمُنوا تختلفون فََأما الوَأم 

ُلوُه َعَلْيَك ِمَن اآليَاِت َوالذْكِر َوَعِمُلوْا الصاِلَحاِت فـَيـَُوفيِهْم ُأُجوَرُهْم َوالّلُه َال ُيِحَ◌ب الظ المين ذِلَك نـَتـْ

فلما أحس عيسى  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكالم على بعض اآليات اليت قرأها (( اْلَحِكيِم )).

عم ن))  منهم الكفر قال من أنصاري إلى اهللا قال الحواريون نحن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون

الذي يقول هذا احلواريون،  )) ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ((  ؟ اآلية هذه فقط ؟

منادى حذفت منه ياء  )) ربنا (()) وال خيفى اإلعراب يف هذه اآلية؛ فإن قوله:  ربنا آمنا بما أنزلت ((يقولون: 

 النداء لسببني: سبب األول كثرة االستعمال هذا االسم الكرمي يف الدعاء؛ والثاين: التربك بالبداءة باسم اهللا عز

)) فيها عائدة حمذوف يعود على املوصوف، والتقدير: مبا  بما أنزلت وجل؛ ألن الرب من أمساء اهللا؛ وقوله: ((

ورسوال إلى  (()) أل هنا للعهد، الذكري أو الذهين ؟ طيب هم ما هو قالوا  الرسولواتبعنا  ((أنزلته؛ وقوله: 

)) مع هنا للمصاحبة، واملصاحبة  اكتبنا مع الشاهدين (())؟ طيب إذا الذكري ألنه سبق؛ وقوله:  بني إسرائيل

نهاية يكونون معنا؛ هؤالء ال تقتضي املخالطة أو املوافقة بالزمن؛ فقد تكون املصاحبة مع قوم سبقونا؛ لكن يف ال

ربنا آمنا  ((وجل باإلقرار التام فقالوا:  احلواريون ملا أعلنوا إسالمهم وأشهدوا على ذلك نبيهم توجهوا إىل اهللا عز

)) واإلميان يف اللغة التصديق املتضمن للقبول واإلذعان وليس جمرد التصديق؛ بل يتضمن انقيادا  بما أنزلت

موافقا للتصديق يف التعدي واللزوم فيقال: آمنت به وصدقت به ويقال: آمنت له  وإذعانا؛ وهلذا ال يكون

وصدقت له؛ لكن ال يقال: آمنته كما يقال صدقته؛ فافرتقت؛ يقول آمنا واملراد باإلميان هنا كل ما جاء يف 

يقة الشرعية: التصديق مبا القرآن؛ فاملراد به اإلميان يف احلقيقة الشرعية ال يف احلقيقة اللغوية؛ واإلميان يف احلق

أوجب اهللا اإلميان به مع القبول واإلذعان مع االنقياد التام؛ وهلذا لو أن أحدا قال: آمنت باهللا لكن مل يذعن له 

)) ما هنا اسم املوصول تعم كلما ؛ والظاهر أا تشمل  بما أنزلت ((وقوهلم:  ومل ينقد ما صار املؤمن شرعا .

عيسى وما قبله وهي التوراة اليت أنزلت على موسى؛ بل أعم من ذلك تتناول كلما اإلجنيل الذي أنزل على 

)) هذا يف احلقيقة هو مثرة اإلميان، اإلتباع؛ وكلما صار  واتبعنا الرسول ((وقوهلم:  أخربهم به نبيهم مما أنزل اهللا .

باع؛ ويصح أن نقول: كلما قل اإلتباع اإلنسان أقوى إميانا كان أشد إتباعا ملن آمن به؛ وكلما قل اإلميان قل اإلت



قل اإلميان ؟ أو نقول: كان عالمة، عالمة على نقص اإلميان؛ ألن اإلميان حقا البد أن يطلب اإلنسان الوصول 

))  فاكتبنا مع الشاهدين ((وقوله:  إىل ما آمن به؛ وهذا يقتضي أن اجلد كل اجلد يف العمل الذي يوصله.

ماء: املراد بالشاهدين أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ ألن الشهادة املطلقة الشاهدين من؟ قال بعض العل

ليست إال هلم؛ ألم آخر األمم فهم شهداء على مجيع الرسل وعلى مجيع األمم؛ والشهداء الذين كانوا من 

ى اهللا عليه وسلم  قبلهم ليسوا شهداء إال على من سبقهم فقط؛ لكن الشهادة املطلقة العامة ملن؟ ألمة حممد صل

اكتبنا مع  فقوله: (( ))؛ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ((كما قال اهللا تعاىل: 

فإن قال قائل: يرد على هذا التفسري أم سبقوا أمة  )) يعين اكتبنا مع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم. الشاهدين

عن ذلك أن نقول: إن عيسى عليه الصالة والسالم قد بشرهم  اجلواب حممد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم ؟

بني إسرائيل إني رسول اهللا إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة  يا ((مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فقال: 

)) فكان عندهم علم يف هذه األمة بواسطة البشارة اليت ألقاها  ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

. والقول الثاين: أن املراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك باحلق؛  إليهم عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم

شك، ويتناول أمة حممد إن كان ذلك بعد أن أخربهم بذلك  وهذا يتناول من؟ سبقوا، يتناول من سبقهم بال

شرهم ذا؛ وهذا القول الثاين أعم من القول األول وأقل إشكاال منه؛ املهم أن القول الصحيح هو كل من وب

يف اآلية األوىل أيضا: أن إشهاد  طيب يف هذه اآلية من الفوائد، يف اآلية اليت قبلها وهذه؛  . شهد للرسل باحلق

يعد من الربا، السيما يف مقام اإلتباع؛ ألن يف ذلك  اإلنسان على نفسه باإلميان أو باإلسالم أو ما أشبه ذلك ال

فائدة وهي تقوية املتبوع إذا قال: اشهد بأين مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك أو ما أشبه ذلك الشك أن فيه فائدة 

 ((من فوائد اآلية الكرمية: أن الرسل ال يعلمون الغيب؛ لقوهلم:  وهي تقوية املتبوع؛ وال يعد هذا من الرياء .

)) إذ لو كان عنده علم من ذلك ما احتاج إىل اإلشهاد اللهم إال على سبيل إقرارهم  واشهد بأنا مسلمون

رمبا   ))؟ اشهد بأنا مسلمون ((وهل يؤخذ من اآلية الكرمية جواز قول اإلنسان أنا مؤمن لقوهلم:  الظاهرية .

يؤخذ جواز قول اإلنسان أنا مؤمن؛ والشك أن هذا جائز؛ ولكن الذي وقع فيه اخلالف بني أهل العلم هل جيوز 

أن يستثين يف اإلميان فيقول: أنا مؤمن إن شاء اهللا هل جيوز هذا؟ طيب يف هذا خالف بني العلماء منهم من 

إنه جيوز باعتبارين؛ أما الذين قالوا: إنه ال جيوز قال: إنه ال جيوز، ومنهم من قال: إنه جيب، ومنهم من قال: 

فقالوا: إن هذا االستثناء يوحي بالشك، أنه شاك وإال كيف يقول إن شاء اهللا؟ فمادام اإلميان قد وقر يف قلبه ال 

يقل إن شاء اهللا؛ مث قال مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له: أصليت؟ قال: إن شاء اهللا؛   ذلك 

ا من اللهو؛ لو قيل له: لبثت ثوبك؟ قال: لبثت إن شاء اهللا وهو عليه؛ هذا لغو، لغو من القول؛ فإذا كان قريب



جازم بإميانه فلماذا يقول: إن شاء اهللا ؟ فاالستثناء على هذا حرام ألنه يؤذن بالشك وإن مل يكن فهو لغو من 

وجوبا؛ فلو قال: أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما القول؛ والقول الثاين: أنه جيب أن يقول: إن شاء اهللا، جيب 

عليه؛ وعللوا لذلك بأمرين؛ أحدمها: أن اإلميان النافع هو الذي ميوت عليه ما مات عليه اإلنسان؛ واإلنسان هل 

يدري أو ال يدري؟ ال يدري، ال يدري ماذا ميوت عليه ـ اللم ثبتنا على احلق إىل املمات ـ فهو ال يدري؛ كم من 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى  زاغ قلبه ـ والعياذ باهللا ـ كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (إنسان 

 وإذا كان األمر كذلك)  ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

هذا ليس صحيح هذا الوجه ليس بصحيح يقول: إن شاء اهللا وجوبا؛ هذا وجه، الوجه الثاين: يقول  وجب أن

ليس بعلة؛ ألن اإلنسان إمنا يتكلم عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن أو ال؟ يعلم أنه مؤمن واملستقبل علمه 

عند اهللا؛ نعم لو قال: سأموت على اإلميان قلنا له: قل إن شاء اهللا؛ لكن املأخذ الصحيح أنه إذا قال: أنا مؤمن 

 فال تزكوا أنفسكم هو ((عا من تزكية النفس، يف هذا من تزكية النفس؛ وقد قال اهللا تعاىل: وجزم فإن يف ذلك نو 

))؛ وهلذا نقول له مقتضى جزمك باإلميان أنك جازم بأنك من أهل اجلنة؛ فشهدت لنفسك  أعلم بمن اتقى

وسلم؛ وحينئذ البد أن أنك من أهل اجلنة وال يشهد باجلنة ألحد بعينه إال من شهد له الرسول صلى اهللا عليه 

تقول: إن شاء اهللا؛ ما هو من أجل أنك ما تدري ماذا متوت عليه ولكن من أجل أن ال نزكي نفسك فيلزم من 

تزكيتك إياها أن تشهد هلا باجلنة وهذا ممنوع؛ وفصل بعض العلماء يف هذه املسألة فقال: قد يكون االستثناء 

اعتبارات؛ فإذا كان اإلنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء اهللا كان مبشيئة حراما، وقد يكون واجبا، وقد يكون جائزا، 

اهللا؛ فهذا جائز، فإذا قال: أنا ما قلت إن شاء اهللا شكا وال تزكية ولكن قلت: إن شاء اهللا يعين أن إمياين واقع 

االستثناء  فال تقل. مبشيئة اهللا، أو قلتها تربكا؛ نقول: االستثناء هنا جائز، إن شئت فقل إن شاء اهللا وإن شئت

)) فقال:  لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اهللا يف املشيئة يف األمر الواقع جائز، جائز شرعا قال اهللا تعاىل: ((

 ومطوف به إنك آتيه إن  شاء اهللا مع أم سيدخلونه؛ كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب: (

؟ القصة ملا حصل ما حصل من الصلح بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) يف صلح احلديبية؛ تعرفون القصة 

وقريش ومن مجلة بنود الصلح أن يرجع النيب عليه الصالة والسالم وال يكمل عمرته، جاءه عمر رضي اهللا عنه 

تأتيه يراجع يف هذا األمر؛ فقال: ألست حتدثنا أنا نأيت البيت ونطوف به؟ قال: بلى؛ ولكن هل أنا قلت إنك 

هذا العام ؟ قال: ال؛ قال: إنك آتيه ومطوف البيت ـ اللهم صل وسلم عليه ـ نعم مع أن اهللا قال: إن شاء اهللا؛ 

مع أن حلوقنا م مؤكد؛ لكن هذا من باب بيان أن  ) وإنا إن شاء اهللا بم الحقون ويف زيارة املقابر ويقول: (

  حلوقنا م مقرون بأيش؟ مبشيئة اهللا .



كان احلامل على االستثناء شك وجب أن يستثىن، أو حرم ؟ حرم أن يستثىن؛ إذا قال: إن شاء اهللا طيب وإن  

ألنه مرتدد فهذا حرام؛ ألن الشك يف اإلميان منايف لإلميان إذ أن اإلميان البد أن يكون جزما؛ ولكن احذروا أيها 

ر الشاكون فيها فيما من اهللا عليهم من اإلخوة أن يتالعب الشيطان بكم يف مسألة الوساوس، الوساوس اليت كث

األثبات، ملا أقبل الشباب اآلن صار الشيطان يأتيهم بالوساوس، بالشكوك ألجل أن خيلخل إميانه؛ لكن هذا 

) وأخرب النيب  الحمد هللا الذي رد كيده إلى الوسوسة (واحلمد هللا كيد كائد ملن كاد به كما جاء يف احلديث: 

هذا صريح اإلميان، هذا صريح اإلميان أن خيالصه الذي ليس فيه شبهة وإال الشيطان  صلى اهللا عليه وسلم أن

 ال يزال الناس يتساءلون من خلق كذا يأيت من مجلة ما يوسوس به ما أخرب به الرسول عليه الصالة والسالم: (

) قل أعوذ باهللا وانتهي اعرض  ومن خلق كذا حتى يقولون من خلق اهللا فإذا بلغوا ذلك فليستعذ باهللا ولينتهي

امش بشغلك ال تلتفت إىل هذا؛ فاملهم أن اإلنسان إذا قال: إن شاء اهللا كأنه إذا كان احلامل له على قول إنشاء 

ثالثا: إذا كان اإلنسان خيشى من تزكية  اهللا شك كان االستثناء حراما حيرم أن يقول إن شاء اهللا لوجوب اليقني .

اء اهللا؛ أو خيشى أن يوكل إىل نفسه إن ظهر فيه اإلعجاب؛ ألن اإلنسان ـ أعوذ باهللا ـ إذا نفسه إذا قال: إن ش

أعجب بعمله وكل إىل نفسه ونزعت بركته؛ فإذا كان خيشى من ذلك كان االستثناء واجبا؛ كيف ؟ كان االستثناء 

ذلك شك فهو حرام؟ هذا عكس، حراما؟ واجبا،  واجبا؛ طيب ألسنا قلنا قبل قليل: إذا كان احلامل ما هو على 

  يكو االستثناء واجبا، واجبا أليش؟ لئال يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن كما يقول الشاعر:

  امة تعرفونيمايا      متى أضع العأنا ابن جال وطلعوا السن                           

لصحيح؛ وإذا تأملت تعليالت القولني السابقني هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفسري الذي ذكرناه هو القول ا

 مث قال اهللا عز )) . واشهد بأننا مسلمون ((وجدت أن هذا القول أو هذا التفسري جيمع بني األقوال؛ قال: 

من فوائد هذه اآلية: فضيلة احلواريني  )) . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ((وجل: 

 )) فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم جلئوا إىل رم عز ربنا آمنا بما أنزلت ((وجل، حيث قالوا:  إىل اهللا عزيف جلوءهم 

ومن فوائد اآلية: التوسل إىل اهللا تعاىل بربوبيته؛ ألن الربوبية تدور على ثالثة أشياء وهي: اخللق وامللك  وجل .

ان كثريا ما يتوسل الدعاة، دعاة اهللا بالربوبية كما جاء يف والتدبري؛ وإجابة الدعاء داخل يف هذه الثالثة؛ فلذلك ك

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب أن يكون اإلميان  ) . يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب (احلديث الصحيح: 

 احلواريني؛ ((ومن فوائدها أيضا: حسن االحرتاز يف قول  )) . ربنا آمنا بما أنزلت ((شامال لكل ما أنزل اهللا؛ 

)) ومل يطلقوا اإلميان مثال بالتوراة؛ ألن التوراة اليت بيد اليهود حمرفة مبدلة يبدون شيئا وخيفون أشياء  بما أنزلت



))؛ وحنن نقول: آمنا مبا أنزل اهللا من التوراة واإلجنيل ال بالتوراة احملرفة اليت بني أيدي  بما أنزلت ((فلهذا قالوا: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلميان البد له من إتباع؛ لقوله:  يل احملرف الذي بأيدي النصارى .اليهود وال باإلجن

وجل، يقرن اهللا بني اإلميان والعمل الصاحل يف آيات كثرية ألن اإلميان  ))؛ وهلذا يقرن اهللا عز واتبعنا الرسول ((

تسقها ماتت؛ وهلذا ينبغي لنا عندما نتكلم على اإلسالم ارد ال ينفع؛ العمل الصاحل مبنزلة سقي الشجرة إن مل 

أن ال حناول أن جنعل اإلسالم عقيدة فحسب؛ بل هو عقيدة وعمل، العقيدة ال تكفي؛ ألن العقيدة اآلن كل 

يدعي أنه معتقد، اليهود والنصارى يقولون حنن نؤمن باهللا واليوم اآلخر، اآلن يقولون نؤمن باهللا وباليوم اآلخر، 

وجل خالق ونؤمن باهللا؛ ولكن هذا ليس بإميان وإن كان عندهم هذه  ن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأنه عزنؤم

العقيدة، هذه عقيدة فاسدة فالبد من قرن العقيدة بالعمل الصاحل حىت ال يتكل الناس على ما عندهم من 

 واتبعنا الرسول )) (( واتبعنا الرسول ((ويش بعد؟  )) آمنا ((العقيدة ويقول ما حاجة إىل العمل؛ وهلذا قال: 

)) هل يؤخذ منها وجوب اإلميان بكل ما أنزل اهللا  الرسول واتبعنا )) (( آمنا (()) البد من هذا؛ وتأمل قوله: 

 (()) عام؛  آمنا بما أنزلت ((من كتاب وأما اإلتباع فيكون للرسول اخلاص ؟ نعم، ميكن هذا؟ ألم قالوا: 

وقل آمنت بما أنزل اهللا من كتاب  خاص وهو كذلك؛ فاإلميان واجب جبميع ما أنزل اهللا (())  واتبعنا الرسول

)) ولكن اإلتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك؛ أما الرسول الذي مل يرسل إليك  وأمرت ألعدل بينكم

كان هناك وصفان وكان ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا   فلست مأمورا بإتباعه إال إن دلت شريعتك على إتباعه .

 ((أحد الوصفني أخص من اآلخر بالعمل أو باحلال اليت أنت فيها فإن األوىل أن تأخذ باألخص؛ لقوله: 

)) ألن الرسول مرسل إلينا  واتبعنا الرسول (()) ألن الرسول مرسل إلينا ومل يقولوا: بالنيب، واتبعنا النيب،  الرسول

على قول مجهور العلماء؛ وهنا اإلتباع أيهما ألسق به الرسالة أو النبوة ؟  مبعوث؛ لكن النيب ال يؤمر بالتبليغ

فإن قال قائل: يف حديث الرباء بن عازب يف ذكر النوم ملا قرأ النيب صلى  الرسالة، فلهذا اختاروا وصف الرسول.

الذي أنزلت آمنت بكتابك  (اهللا عليه ذكر النوم الذي يكون آخر يكون اإلنسان قال، من مجلة ما قال: 

)  وبرسولك الذي أرسلت؛ فقال: قل وبنبيك الذي أرسلت( فلما أعادها الرباء قال:  ) وبنبيك الذي أرسلت

ومعلوم أن املقام مقام اإلتباع، املقام مقام إتباع فلماذا قال ملا قال: ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة؟ 

؛ الوجه األول: أن داللة الرسالة على النبوة من باب داللة فاجلواب على هذا من وجهني قال: قل ونبيك ؟

شك؛ ألن داللة التزام قد ميانع  االلتزام؛ وداللة النبوة على النبوة من باب داللة املطابقة، وداللة املطابقة أقوى بال

   ) ي أرسلتالذ فيها اخلصم، قد يقول هذا ليس بالزم؛ فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده (

  



وجهني؛ الوجه األول: أن داللة الرسالة على النبوة من باب داللة االلتزام؛ وداللة النبوة على النبوة من باب داللة 

املطابقة، وداللة املطابقة أقوى بالشك؛ ألن داللة التزام قد ميانع فيها اخلصم، قد يقول هذا ليس بالزم؛ فلهذا 

)) واضح يا مجاعة وإال غري واضح؟ واضح؛ لو  الذي أرسلت( (اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده 

قال: رسولك الذي أرسلت يدل على النبوة بأي طريق؟ بطريق االلتزام ألن كل رسول نيب؛ لكن إذا قال: بنبيك 

الذي أرسلت دل على النبوة بطريق املطابقة؛ ألنه صرح بلفظه؛ ومعلوم أن الداللة باملطابقة أقوى من الداللة 

الوجه الثاين: أنه إذا قال: برسولك الذي أرسلت مل يكن وصفا خمصصا حملمد صلى  .  اللتزام جلواز منع املالزمةبا

إنه لقول رسول كريم ذي  ((اهللا عليه وسلم؛ إذ قد يراد بذلك جربيل مثال، جربيل رسول مرسل كما قال تعاىل: 

الذي أرسلت مل حيدد أن هذا اإلميان مبحمد فجربيل مرسل فلو قال: برسولك  )) قوة عند ذي العرش مكين

صلى اهللا عليه وسلم؛ أما بنبيك الذي أرسلت حتدد الوصف مبن؟ بالرسول مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ألن 

جربيل ال يسمى نبيا وإمنا يسمى رسوال؛ وذا يزول اإلشكال الذي أشرنا إليه وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف 

 ه املتكلم ألن احلديث حديث براء اختري فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهني .املطابق للحال اليت علي

)) والشك أن  اكتبنا مع الشاهدين ((من فوائد اآلية الكرمية: احلرص على صحبة األخيار؛ من أين نأخذها؟ 

مثل الجليس الصالح   صحبة األخيار خري حىت إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مثلها حبامل املسك قال: (

) كل هذا  حذيك ـ يعني يعطيك مجانا هبة ـ أو تجد منه رائحة طيبةالمسك إما أن يبيعك أو ي كحامل

طيب؛ واجلليس السوء كنافخ الكري؛ تعرفون نافخ الكري ؟ واهللا الظاهر ما تعرفون كلكم ؟ وهلذا حيسن أن تذهبوا 

كري؛ ألين أظن ما عندنا هنا شيء؛ على كل حال الكري هو إىل سوق الصناع يف الرياض من أجل أن تشاهدوا ال

العبارة عن جلد مثل الغرب؛ كيف ؟ طيب الغرب يعين الذي يكون دلوا للبعري يرفع به املاء وهذا موجود قبل سنة 

سنتني وضعوه سواين أي نعم هذا الغرب؛ املهم أنه مثل الغرب فيه طرف مفتوح وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل 

الضوء، مكان النار فيفتح كذا مث يضمه مث يدفعه؛ إذا دفعه يكون قد محل هواء عن طريق هذا األنبوب ـ مبكان 

هذا األنبوب قلنا يأيت إىل حمل النار ـ تلتهب النار، تلتهب بشدة؛ وغالبا يكون اثنني واحد هنا على ميني الرجل 

 الكري يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (واحد على اليسار ويكون هكذا ويكون الضوء دائما تلتهب؛ نافخ 

) حيرق ثيابك مىت؟ إذا طار عليك شرر من هذا أو ن جتد  إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة

رائحة كريهة؛ وهلذا ينبغي اإلنسان أن خيتار من اجللساء أصلحهم ألن اجلليس الصاحل كله خري وجليس السوء 

احلني؛ وإذا غبنت بأحد مث جلست معهم مرة بعد أخرى وتبني أم ال يعينونك على شر؛ فاخرت اجللساء الص

طاعة وال مينعونك من معصية فلتمس خريا منها؛ ألن اإلنسان أحيانا يتصل بناس أصدقا، يتصل بناس أصدقاء 



بالبحث النافع يقرتب م مثال؛ فإذا م ال يفيدونه بل يضرونه؛ وهلذا ينبغي أن تكون جمالس اإلنسان آمرة 

باألسئلة نعم يف أيراد األسئلة اليت تفتح الذهن؛ ال أن يكون شغل اإلنسان الشاغل أو يف االس قال فالن وقال 

فالن وين راح فالن وين جاء فالن، فالن أخطأ يف كذا وفالن أصاب يف كذا، فالن عنده معرفة وفالن ما عنده 

ين وفالن فقري؛ ما هو صحيح هذا، هذه إضاعة وقت ورمبا تكون معرفة، فالن طويل وفالن قصري نعم؟ فالن غ

)  وما من قوم يجلسون مجلسا ال يذكرون اهللا فيه إال كان عليهم حسرة يوم القيمة ، (افيه غيبة فتكون ضرر 

   ألنه فام اخلري .

)) قلنا كل من شاهد بالرسل باحلق فيدخل يف هذا بعض الكفار  اكتبنا مع الشاهدين ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؟األنبياء باحلق مثل أبو طالب الذين شاهدوا لبعض 

   لو كانوا شاهدوا له حقا التبع؛ أي لكن شاهد له باحلق ؟ ما شهد شهادة نافعة . الشيخ :

إليه وأمر بالتبليغ والنيب من أوحي إليه شيخ أحسن اهللا إليك؛ فرقنا بني الرسول والنيب، الرسول من يوحي  السائل :

ما من نبي إال كان عليه حقا أن يبين أمته خير  (ومل يؤمر بالتبليغ؛ قوله صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم: 

) فدل ذلك على أن النيب كذلك يبني ألمته ما يبني الرسول؛ أما يدل هذا احلديث بأنه ال فرق ... و  ما بين له

  والرسول ؟بني النيب 

ال؛ ما يدل؛ ألن هذا احلديث إن قلنا: إنه بني بأمر اهللا فهو رسول وإن قلنا: تطوعا من غري أن يلزم  الشيخ :

بذلك لكن حملبة اخلري بني فهو نيب؛ مع أن املراد ذا احلديث الذي ذكرته النيب الذي هو الرسول؛ وهلذا يذكر اهللا  

)) ويف آية أخرى:  ولقد فضلنا بعض النبيين وعلى بعض دون النبيني ((كثريا النبيني دون الرسل ويذكر الرسل 

   . )) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ((

   داللة النيب على النبوة مطابقة وإال   ؟ السائل :

  مطابقة ؛ بدون .  الشيخ :

)) إا من احلور وهو شديد البياض،  حواريون ((؛ قلنا يف تفسري قوله تعاىل:  أحسن اهللا إليك السائل :

  ))  ومكروا ومكر اهللا ((فاحلواريون قلوم بيضاء مل تدنس باملعاصي لكن اآلية اليت ستأيت 

  أي نعم يأتينا بالذين مكروا هم غري احلواريني  . الشيخ :



ومطهرك من الذين  ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى  ((

كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 

تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا 

 ظالمين ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيموعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واهللا ال يحب ال

))  مكروا )) (( ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:  )) .

الضمري يعود على الذين كفروا بعيسى؛ واملكر هو أن يتوصل إىل االنتقام من خصمه بأسباب غري متوقع يعين 

بأسباب خفية، ينتقم من خصمه واملضاد له بأسباب خفية؛ ويشبهه اخلداع، يشبهه اخلداع؛ فإن اإلنسان يتوصل 

يعين أن اهللا سبحانه  )) ومكروا ومكر اهللا ((إىل أن ينتقم من خصمه من حيث ال يشعر بأسباب خفية؛ وقوله: 

)) يعين أقواهم يف املكر وأشدهم وأعلمهم  واهللا خير الماكرين وتعاىل مكر م حينما مكروا بعيسى ((

يعود على  )) مكروا ((ما الذي دلنا على أن الضمري يف قوله: فإذا قال قائل:  باألسباب اليت حتيط بأعدائه .

 ((ال يصدر من قوم قالوا:  )) ومكروا ومكر اهللا الذين كفروا بعيسى؟ فاجلواب على هذا سهل؛ ألن قوله: ((

)) ال ميكن هذا؛ بل ال يصدر  ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول )) وقالوا: (( آمنا باهللا واشهد بأنا مسلمون

فإن قيل: ما هذا املكر الذي مكروه ؟  )) . منهم الكفر فلما أحس عيسى ((إال من قوم كفروا وهو قوله: 

فاجلواب على هذا أم مكروا بعيسى حيث متالئوا عن قتله فأجناه اهللا منه؛ ومكر م فجعل شبهه يف رجل إما 

منهم ـ من الذين جاءوا لقتله ـ؛ وإما من أصحاب عيسى، ألقى اهللا شبهه على واحد منهم فقتل؛ املهم أن هؤالء 

لئوا على القتل وجاءوا إىل عيسى عليه الصالة والسالم فدخلوا عليه مل يشعروه أم يريدون قتله ألن ال متا

وجل ألقى شبهه على واحد منهم؛ أو على واحد  يستنجد بأحد أو يدافع عن نفسه وما أشبهه؛ ولكن اهللا عز

شبهه على واحد منهم وهو   ألقىمن أصحابه احلواريني؛ يف هذا قوالن ألخل العلم؛ منهم من قال: إن اهللا

زعيمهم، جعل اهللا شبهه على واحد منهم وهو زعيمهم جعل اهللا شبه عيسى يف هذا الرجل فلما أرادوا أن يقتلوه 

قال: أنا صاحبكم؛ قالوا: كذبت لست صاحبنا بل أنت عيسى فقتلوه وصلبوه؛ وهذا مكر أو غري مكر؟ مكر 

الذي جاءه متزاعما هؤالء القوم ليقتل عيسى صار هو القتيل؛ وهذا أعظم من مكرهم؛ ألن هذا الرجل  عظيم

القول أقوى من حيث إن فيه مكرا ؤالء عظيما؛ أما القول الثاين فيقولون: إن عيسى عليه الصالة والسالم بأم 

احد منهم دخلوا عليه ليقتلوه قال ألحد أصحابه: من يقبل أن يلقي اهللا عليه شبهي فأضمن له اجلنة؟ فانتدب و 

لذلك وألقى اهللا شبهه عليه؛ وقيل: بل ألقى اهللا شبهه على مجيع من كانوا مع عيسى حىت إن هؤالء القوم ملا 

دخلوا كان كل واحد يقول: أيكم عيسى، أيكم عيسى، أيكم عيسى؟ مل يعلموه؛ هذان قوالن رئيسيان؛ القول 



وا ليقتلوه فقتل؛ والقول الثاين: أنه على رجل من األول: أن الشبه ألقي على من؟ على زعيم القوم الذين جاء

مث هل ألقي الشبه على اجلميع فاشتبه على الذين دخلوا ؟ أو أنه ألقي على واحد منهم فيه  أصحاب عيسى.

وما  أيضا قوالن؛ واملسألة ليس فيها نص عن النيب املعصوم عليه الصالة والسالم؛ فاهللا أعلم؛ لكن قوله تعاىل: ((

)) قد يؤيد القول األخري أنه صار كل واحد ممن مع عيسى يشبه عيسى  شبه لهم ا صلبوه ولكنقتلوه وم

فاشتبه عليهم من هو عيسى ؛ املهم هذا هو مكرهم أم  جاءوا إىل عيسى عليه الصالة السالم ليقتلوه على 

من أتباع عيسى فقتلوه فظنوا وجه ال يشعر بذلك؛ أما مكر اهللا م فهو أنه ألقى الشبه إما على واحد منهم أو 

ومكروا  ((وجل:  ويف قول اهللا عز .أم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون قتلنا عيسى وصلبوه؛ وهم ما قتلوه وما صلبوه

)) فيها من صفات اهللا إثبات املكر هللا عزوجل؛ والبحث يف هذا أوال: هل املكر على حقيقته؟ أو هو  ومكر اهللا

 ((ر فسمي اازاة على املكر مكرا من باب املقابلة اللفظية ال املعنوية؛ فهو كقوله: عبارة عن اازاة على مك

)) واملقتص لنفسه ال يسمى معتديا؛ لكنه يشبهه يف اللفظ من باب املقابلة  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم

منهم على أحد األقوال؛ أو  اللفظية ال املعنوية؛ أو أنه مكر حقيقي ألن صنيع اهللا م مكر، حيث كان القتيل

اشتبه عليهم األمر على القول الثاين؛ والصحيح يف هذا أن اهللا تعاىل يوصف مبا وصف به نفسه، ولسنا أعلم باهللا 

من نفسه، هو أعلم بنفسه وأصدق قيال وأحسن حديثا؛ ولكنه جيب أن ينزه عن كل نقص؛ فاملكر هل هو من 

يس مدح إطالقا؟ أو هو نقص يف حال دون حال؟ الثاين هو احلقيقة صفات النقص على سبيل اإلطالق يعين ل

أن املكر يف مقام املكر مدح وصفة كمال؛ واملكر يف غري موضعه صفة نقص؛ ألن املكر يف غري موضعه خيانة، 

اهللا  وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا واخليانة صفة ذم؛ وهلذا مل يصف اهللا تعاىل ا نفسه وال يف باب املقابلة ((

ومكروا ومكر  )) ومل يقل: فخام ؛ ألن اخليانة صفة ذم مطلقة خبالف (( فأمكن منهم (()) بعدها؟  من قبل

فقابل اهللا مكرهم مبكر ومل يقابل خيانتهم خبيانة؛ إذا يكون جنب أن نصف اهللا مبا وصفه به نفسه من  )) اهللا

يف مقابلة مكر أعدائه؛ فنقول: إن اهللا ميكر مبن ميكرون  املكر يف احلال اليت وصف اهللا نفسه فيها باملكر، وذلك

به وبرسله وبآياته؛ أما أن نصف اهللا باملكر على اإلطالق فنقول: إن اهللا ماكر ونطلق فهذا ال جيوز؛ ملاذا؟ 

الحتمال النقص؛ ألن املكر كما قلنا ليس كماال يف كل حال وال نقصا يف كل حال؛ فإذا أطلق صار قابال ألن 

ن نقصا؛ فإذا قيد باحلال اليت يكون فيها كماال مل حيتمل أن يكون نقصا؛ إذا نقول: املكر يوصف اهللا به ال يكو 

) وكل  الحرب خدعة (فيها به؛ وهلذا جاء يف احلديث: على سبيل اإلطالق لكن يف احلال اليت وصف اهللا نفسه 

بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه ملا خرج يعرف أن اخلدعة يف احلرب كمال وإال نقص؟ كمال؛ ويذكر عن علي 

إليه عمرو بن ود ليبارزه، تعرفون املبارزة؟ إذا التقى الصفان طلب املتقاتلون املبارزة من يربز أنا من يربز فالن؟ 



املبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزمية؛ ألنه إذا تبارز الرجالن وانتصر أحدمها قويت نفوس من؟ أصحابه وضعفت 

خرين؛ ملا خرج عمرو بن ود ملبارزة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه صاح به وقال: ما خرجت ألبارز نفوس اآل

رجلني؛ فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه فالتفت لينظر هل حلقه أحد ملا التفت ضربه علي بالسيف 

ه جاء ليقتله، هو جاء ليقتل علي حىت طن رأسه نعم؟ هذه خدعة وإال ال؟ حممودة وإال غري حممودة؟ حممودة ألن

فتخلص منه ذه اخلدعة؛ هذا يعد منقبة لعلي بن أيب طالب وصفة كمال؛ وحينئذ نقول: املكر يف موضعه مدح 

يعين ما حتتاج قيد ألا وصفت بكمال؛ ما هو  )) هذه صفة ثابتة مطلقة واهللا خير الماكرين ((يقول:  . وكمال

املكر من  . )) يعين ما من أحد ميكر إال ومكر اهللا فوقه خري منه خير الماكرينواهللا  )) (( خير ((الكمال؟ 

الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ الفعلية؛ ألا تتعلق مبشيئته، وكل صفة هلا سبب فهي متعلقة باملشيئة، كل صفة من 

فقد شاءه ويرتتب عليه ما صفات اهللا هلا سبب فهي متعلقة باملشيئة؛ ألن مقدر السبب هو اهللا فإذا قدر السبب 

حيتمل أن  )) ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك (( يرتتب من الصفات.

)) يعين ومكر اهللا إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك؛ وحيتمل أا متعلقة مبحذوف  مكر اهللا ((تكون إذ متعلقة بـ

بفضل عيسى إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين  تقديره: اذكر يا حممد منوها 

قال بقول مسموع وإال غري مسموع ؟ بقول مسموع مسعه  )) إذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك (( .كفروا

)) فما معىن هذه  إني متوفيك ((يقول:  )). يا عيسى إني متوفيك ((عيسى، قال بقول مسموع ألنه خياطب؛ 

القول األول: قابضك، إين قابضك؛ مأخوذة من قوهلم: توىف الدائن دينه أي  لوفاة؟ فيها للعلماء ثالثة أقوال:ا

))  متوفيك ((القول الثاين:   قبضه؛ وعيسى قد قبضه اهللا تعاىل إليه يف السماء ورفعه حىت ينزل يف آخر الزمان.

اهللا يتوفى األنفس حين موتها والتي لم تمت في  تعاىل: ((وفاة نوم يعين منيمك؛ ألن النائم متوىف؛ قال اهللا 

القول الثالث: أا  )) . وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه (( وقال:))  منامها

 اهللا عز والصحيح أا وفاة نوم وأن وفاة حقيقية توفاه اهللا وفاة حقيقية وسيحيه يف آخر الزمان وينزل يف آخرها. 

وجل ملا أراد أن يرفعه إىل السماء أنامه ليسهل عليه االنتقال من األرض إىل السماء؛ ألن االنتقال من األرض إىل 

السماء ليس ني لطول املسافة وبعدها ورؤية األحوال فيما بني السماء واألرض ويف السموات أيضا؛ فأنامه اهللا 

هذا القول ال ينايف القول األول الذي معناه قابضك؛ ألن ايتهما مث رفعه نائما حىت وصل إىل السماء؛ لكن 

وإن من أهل  ((واحدة؛ أما القول الثالث أا وفاة موت فقول ضعيف، قول ضعيف يضعفه قوله تعاىل: 

قبل موته أي عيسى؛ وهذا يدل على أنه مل ميت؛ وألن اهللا تعاىل مل يبعث  )) الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته

بعد املوت فيبقى كما يف نزول عيسى عليه الصالة والسالم يف آخر الزمان؛ وألنه أعين إطالق الوفاة على  أحدا



 ال يصح احلمل عليه؛ بل هو معىن له كثرة يف القرآن. النوم كثري يف القرآن يعين ليس مبعىن غريب حىت نقول

 )) متوفيك ((رافعك مضافة إىل الكاف كما أن  )) رافعك إلي(( ))  إني متوفيك ورافعك إلي ((يقول: 

ألا يف حمل جر أو يف حمل النصب؟ حمل النصب، حمل اجلر؛  مضافة إىل الكاف فكيف تعربون الكاف فيهما ؟

أليس هو مفعول به؟ متوىف ومرفوع ؟ فهل هو يف حمل نصب وإال يف حل جر؟ يف حمل جر؛ هو يف حمل جر؛ ألن 

عمل املعىن، يعين عمل االسم الذي هو اللفظ أقوى من عمل املعىن؛ ومن املعلوم أن عمل االسم فيه أقوى من 

)) إيل إىل أي مكان؟ إىل  ورافعك إلي ((طيب قال:  االسم دائما يضاف إىل فاعله ويضاف إىل مفعوله.

إىل السماء إىل  السماء؛ ألن الرفع يكون من نازل؛ فمعىن رافعك إيل يعين يف السماء؛ فرفعه اهللا سبحانه وتعاىل

)) مطهرك منهم، التطهري هنا تطهري معنوي ال تطهري حسي؛ وذلك ألن  ومطهرك من الذين كفروا (( اهللا .

الذين كفروا ليسوا يلطخون عيسى بالقاذورات احلسية لكنهم يلطخونه بالقاذورات املعنوية، قالوا إنه كذاب، وأنه 

، واموه بأشياء كثرية فطهره اهللا تعاىل منهم وذلك مبا أنزل من براءته يف ابن الزنا ـ والعياذ باهللا ـ وأنه أمه زانية

ألن احلواريني آمنوا به   كفروا مبن؟ كفروا بعيسى  )) ومطهرك من الذين كفروا ((وقوله:  عهده وفيما بعد عهده.

 ما قال اهللا له (( )) هذا أيضا من مجلة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة (( كما سبق .

 ((هنا مضافة إىل الفاعل وإال إىل املفعول؟ إىل املفعول؛  )) جاعل )) (( اتبعوك فوق الذين كفروا جاعل الذين

)) اسم فاعل من جعل،  جاعل ((حملها النصب هي ظرف متعلق مبحذوف على أنه مفعول ثاين؛ ألن  )) فوق

 فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة (()) ظرف متعلق مبحذوف ملفول الثاين؛  فوق ((وجعل تنصب مفعولني؛ إذا 

فوق الكفار إىل يوم القيمة؛ هذه اآلية  )) فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ((اتبعوا شريعتك؛  )) اتبعوك )) ((

القيمة؛ فنقول: نعم  يقبل ا النصارى ويقولون حنن لنا العلو إىل يوم القيمة ما هو إىل أن بعث حممد إىل يوم

صدق اهللا العظيم، إن الذين يتبعون عيسى هلم النصرة على الكافرين إىل يوم القيمة؛ ولكن من الذي يتبع عيسى 

؟ هم الذين ردوا بشارته وكذبوا من بشر به؟ أبدا؛ أنتم مل تتبعوا عيسى، و واهللا لو خرج عيسى لكان يقاتلكم 

خر الزمان ال يقبل إال اإلسالم، ما يقبل اجلزية ويكسر الصليب ويقتل حىت ترجعوا إىل اإلسالم؛ وهلذا يف آ

اخلنزير، يف آخر الزمان ما يقبل حىت اجلزية اليت كانت تقبل قبل نزوله ما تقبل من شدة كراهته ملا عليه النصارى 

عن يد وأنتم صاغرون؛ واليهود؛ اآلن حنن نقر اليهود والنصارى باجلزية نقول ابقوا على دينكم؛ لكن أعطوا اجلزية 

أن يقرهم وال على هذا.  ملا هم عليه ال يريد لكن إذا نزل عيسى ما يقبل هذا يقول أسلم وإال فالقتل لكراهته

املهم أن نقول إن الذين اتبعوا عيسى هم الذين آمنوا مبحمد عليه الصالة والسالم بعد بعثة حممد، أما بعد بعثة 

طيب فإذا قال: كيف  املسلمون وأم على احلق قبل أن حيرفوا ويبدلوا. حممد فنعم الشك أن أتباع عيسى هم



فإن قال قائل:  قلنا نعم آمنوا مبحمد ولكم النصرة إىل يوم القيمة . ؟  )) إلى يوم القيمة ((جتيبون عن قوله: 

على املسلمني، على  أفال ميكن أن يراد بالذين اتبعوك أي الذين انتسبوا إليه وتكون هلم الغلبة على الكافرين ال

الكافرين ال على املسلمني يعين مثال: النصارى يغلبون على اليهود، أن النصارى يغلبون الوطنيني وما أشبه ذلك؛ 

وخيرج من هذا من؟ املسلمون، ويكون اهللا تعاىل قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به ؟ 

ال، ما ميكن هو بعيد متعذر؛ ألن هؤالء ما اتبعوا عيسى؛ أمل تسمعوا أن  فما اجلواب ؟ اجلواب: ال ميكن هذا،

وإذ قال اهللا يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا  اهللا يقول يوم القيمة :((

لم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أع

)) وهل  ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهللا ربي وربكم

النصارى يقولون ذا؟ أبدا؛ إذا ما اتبعوه؛ فاآلية وإن كان قد يرتائا لبعض الناس أن يقول إن النصارى يغلبون 

)) والنصارى اآلن مل  جاعل الذين اتبعوك (( غريهم من الكفار هلذه اآلية؛ فإننا نقول: ال؛ ألن اهللا يقول:

يتبعوه؛ مث إن اآلية يعين لو فسرت ذا التفسري لكان الواقع خيالفها؛ فاألمة الصليبية مل تظهر على األمة 

بأسطوهلا وحلفها األطلسي الشيوعية؛ بل هي خائفة منها فأين الفوقية؟ ما يف فوقية؛ اآلن كل دول أوروبا الغربية 

خياف من اآلخر؛ وقد يكون أتى يف يوم  تكون فوق الشيوعية وحلفها   عجزت؛ كل واحد منهم اآلنعجزت أن 

من األيام أوروبا ختاف من الشيوعية أكثر مما ختاف منها هذا اليوم؛ فاحلاصل أن اآلية ال ميكن أن حتمل على 

)) مث يعين بعد يوم القيمة إيل  ثم إلي مرجعكم ((مث قال:  النصارى املوجودين اليوم بأي حال من األحوال .

مرجعكم؛ ويوم القيمة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العاملني ليجازوا على أعماهلم؛ ومسي يوم القيمة لثالثة 

 )) يوم يقوم الناس لرب العالمين ((الوجه األول: أن الناس يقومون فيه لرب العاملني كما قال اهللا تعاىل:   وجوه؛

اين: أنه يقوم فيه األشهاد؛ فالرسل يشهدون على أممهم وهذه األمة تشهد على األمم السابقة، قال والوجه الث .

والوجه الثالث: أنه يقام  )). إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ((اهللا تعاىل: 

فهو يقام فيه العدل؛  )) القيمة فال تظلم نفس شيئاونضع الموازين القسط ليوم  ((فيه العدل، قال اهللا تعاىل: 

واهللا لتؤدين  وهلذا أقسم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق البار املصدوق عليه الصالة والسالم قال: (

) هذا عدل، أكرب العدل؛ فلهذا مسي  الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء

ليقام فيه العدل؛ نعم والثاين؟ يقوم الناس؛ أليش؟ يقوم الناس هللا رب  وجوه ثالثة؛ عدها علينا؟يوم القيمة ل

الثالث: يقوم فيه األشهاد؛ الدليل ؟ قول اهللا  ))؛ الناس لرب العالمين يوم يقوم العاملني؛ الدليل ؟ قوله تعاىل: ((

))؛ طيب دليل األول يا عبد  ويوم يقوم األشهاد في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ((وجل:  عز



 ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فال تظلم نفس شيئا ((اهللا ؟ دليل األول الذي قال األخ يقام فيه العدل ؟ 

الغلبة يف الدنيا أو املغالبة يف الدنيا حىت يكون  )) يعين مث بعد هذا ثم إلي مرجعكم ((وجل:  مث قال اهللا عز . ))

)) أي مصريكم؛ وكل املصري إىل اهللا عزوجل يف الدنيا واآلخرة،  إلي مرجعكم ((بعضكم فوق بعض بعد ذلك 

))؛ األمر إىل اهللا  وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى اهللا )) (( وأن إلى ربك المنتهى ((وجل:  قال اهللا عز

لكن ظهور هذا الرجوع ال يكون إال يوم القيمة، يتبني فيه للناس مجيعا أن الرجوع إىل اهللا سبحانه أوال و آخرا 

))  ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وتعاىل جيازي كل نفس مبا عملت؛ وهلذا قال: ((

))؛ وهل  فيما كانوا فيه يختلفون (()) بني من؟ بني اخلالئق  فأحكم بينكم ((اهللا أكرب ما أعدل هذا احلكم 

وجل بني هؤالء  )) اختالف عظيم؛ فيحكم اهللا عز فمنكم كافر ومنكم مؤمن ((الناس خيتلفون يف شيء؟ نعم 

وبني هؤالء، وحيكم كذلك بني الرسل وأتباعهم، وتقيم الرسل البينة على أا بلغت الرسالة؛ وقد ينكر أتباع 

هلم مقصودهم؛ فاحلكم بني الناس يوم القيمة فيما اختلفوا فيه إىل اهللا؛ وقوله: الرسل، ينكرون ذلك؛ لكن ال يتم 

)) هذه فعل مضارع؛ فهل يشتق منها اسم من أمساء اهللا؟ القاعدة أن الفعل ال يشتق به؛ لكن  فأحكم بينكم ((

قد وجود االسم من دون الرجوع إىل هذا الفعل وهو احلكيم؛ فإن احلكيم مأخوذ من احلكم واحلكمة؛ ومن أمساء 

) وهذا من احلكم؛ فاهللا هو  لحكمفإن اهللا هو الحكم وإليه ا اهللا احلكم كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

  احلكم الذي يرجعون الناس إىل حتاكمهم؛ واعلم أن احلكم هللا ينقسم إىل قسمني يأيت إن شاء اهللا يف الشرح .

  ما حكم التوسل إىل اهللا بقول: يا خري املاكرين ؟ السائل :

نسان ال بأس؛ لكن تقول: يا خري يا خري املاكرين إذا كان املقر يقتضيه مثال خائف أنت من مكر اإل الشيخ :

)) ما تدع اهللا باسم تريد أن  وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها ((املاكرين اغفر يل ما يصلح؛ ألن اهللا يقول: 

يكون وسيلة حلصول مطلوبك إال هو مناسب؛ أرأيت لو قال واحد: يا شديد العقاب اغفر يل، مناسب؟ ال؛ 

   ول: يا شديد العقاب عاقبين ما أحد يقول هكذا.ويس الذي يناسب ؟ يا غفور؛ أو يق

  

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى  ((شيخ أحسن اهللا إليك! لو قال قائل يف قوله تعاىل:  السائل :

عليه السالم إىل بين إسرائيل واليهود هم الذين كفروا به فاآلن الواقع )) لو قال قائل: بأنه أضيف  يوم القيمة

  ؟ ما ميكنأن النصارى هم فوق اليهود فاحلاضر 



ال، بيننا ما ميكن هذا؛ ألن النصارى اآلن ما اتبعوه والقرآن ما ينطق إال حبقائق، مث هل ترى اآلن اليهود  الشيخ :

فوق النصارى أو النصارى فوق اليهود ؟ نسمع اآلن إن اليهود عندهم زمام األمور االقتصادية والسياسة والثقافية؛ 

يق غري مباشرة يا شيخ ؟ نعم بطريق غري مباشرة ؛ الذي حيكم فهم النصارى؛ أيه صحيح لكن النصارى لكن بطر 

  ما ترى أا فوق هؤالء يعين مبعىن أم خيافوم ويتوددون إليهم .

  ؟وهم ال يسمحون  ,لنصارى أن اليهود واشيخ هل ميكن اآلن  السائل :

م إذا قالوا حنن نقول بارك اهللا تستطيع أن متنعهم من هذا؟ أل لكن شف ـ بارك اهللا فيك ـ أنت هل الشيخ :

  ؛ وحتشرون معهم يف النار  لكم فيه أنتم

بأن يقول إن الكافر أخ له ال نصراين وال يهودي وال غريه  يغرتما يقرتم أحد أبدا ال تفكر واحد يريد  الشيخ :

   )) . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ((واهللا يقول: 

 



نعم لكن شف ـ بارك اهللا فيك ـ هل تستطيع أن متنعهم من هذا؟ ألم لو قالوا حنن إخوم نقول بارك  الشيخ :

  اهللا لكم فيه أنتم إخوم وحتشرون معهم يف النار؛

بأن يقول إن الكافر أخ له ال نصراين وال يهودي وال غريه واهللا  يغرت ما يقرتم أحد أبدا ال تفكر واحد يريد

  . إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) ((يقول: 

يا أيها الذين آمنوا  ال ال، ال؛ أنا ما أظن إن إنسانا يف قلبه إميان يسميهم إخوانا واهللا عزوجل يقول: (( الشيخ :

   األخوة ؟ نعم. )) وين عدوي وعدوكم أولياء ال تتخذوا

  شيخ ؟ أين عيسى عليه السالم اآلن و يف أي مساء ؟السائل : 

  اهللا أعلم هل هو بصحبة جربيل أو غري ذلك اهللا أعلم؛ أو قال اهللا: كن فيكون؛ . الشيخ :

  ؟ )) هل الرفع يكون يوم القيمة إني متوفيك ورافعك إلي شيخ ؟ يف قوله تعاىل: ((السائل : 

 القيمة فيها بعث ما هو بوفاة؛ يعين يف املستقبل ؟ ال؛ ال يستقيم هذا ألن الرفع بعد الوفاة ((يوم  الشيخ :

  )) والوفاة اليت أنت تريدها ما تكون إال بعد الرفع . متوفيك ورافعك

  شيخ هو يرفع بعد الوفاة ؟ السائل : 

  نعم؟  الشيخ :

   مىت ؟السائل : 

  ال ال؛ يدفن يف األرض . يعين يف آخر الزمان؟  الشيخ :

  قلنا أن اهللا سبحانه وتعاىل كلمه بصوت مسموع ملا مل نقل أنه كلمه بالوحي ؟السائل : 

  يأتينا يف الفوائد إن شاء اهللا . الشيخ :

تعرض أمساء اهللا بشيء من تعطيل أو تشبيه أو حتريف واملكر شيخ عفى اهللا عنك؛ نعرف أنه ال جيوز السائل :  

  املخلوقني فكيف يعين فما الوجه بأن نصف اخلالق به ؟ صفة من صفات



أي قلنا حنن قلنا مكر يليق به ما هو مثل مكري أنا أو مكر زيد أو عبيد؛ نقول مثل السمع والبصر  الشيخ :

  وغريه من الصفات تثبت هللا لكن على وجه ال مياثل املخلوق .

لم عندما أسري به رأى عيسى وتكلمه أنه  يف حالة شيخ جزاك اهللا خري؛ الرسول صلى اهللا عليه وسالسائل : 

   الرفع فقط ؟

  ، رآه يف السماء؛ ال  كيف يعين ؟ ال   الشيخ :

) قلنا التويف هو النوم ) متوفيك )) يعين (( رافعك إلي ((يعين قصدي أن اهللا سبحانه وتعاىل قال: السائل : 

  فيكون فقط يف حالة الرفع ؟ 

  يف حالة الرفع نعم؛  الشيخ :

  إذا وسل السماء يعين استيقظ ؟ السائل : 

   أي نعم هذا هو الظاهر . الشيخ :

  شيخ أحسن اهللا إليكم؛ هل جيوز أن نقول للكفار أصدقاء ؟السائل : 

 واهللا إذا كان بس جمرد القول باللسان يعين صديق مبعىن أنه مل يظهر العداوة فقد يسامح فيه أما إذا ، الشيخ :

؛ وهلذا خزاعة قبل أن ألن الكفار كما تعرف بعضهم يظهر العداوة ويبارز العداوة؛ وبعضهم بيننا وبينهم عهد

  تسلم يقال إا عيبت النصر للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهم كفار.

  شيخ انتشر يف الناس كالم صديق صديق. . ؟ السائل : 

ألقاب من ليس بعريب وحنن رفيق مع أن رفيق من ال اآلن أصحبت كلمة صديق خياطب ا كل  الشيخ :

  الشيوعيني، رفيق فالن 

 )) ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

وجل كونا وشرعا؛ فهو احلاكم كونا وهو احلاكم شرعا؛ أما احلكم الكوين فهو  )) احلكم هللا عز أحكم بينكم( (

نافذ لكل أحد وال يستطيع أحد أن يتخلص منه وال أن يعانده؛ وأما احلكم الشرعي فإنه باختيار احملكوم عليه؛ 

ين ؛ )) إذا حكما هللا ينقسم إىل قسمني: كو  وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ((



وشرعي؛ فاحلكم الكوين ما يقدره اهللا على عباده وال ميكن التخلف عنه ويتعلق فيما حيبه وما ال حيبه؛ فيحكم  

كونا بوقوع الطاعات؛ وهذا مما حيبه؛ وحيكم كونا لوقوع السيئات واملعاصي؛ وهذا ال حيبه؛ لكنه عزوجل حيكم به  

ما قضاه بني العباد شرعا وهو الذي جاءت به الرسل؛ كونا حلكمة ومصاحلة عظيمة؛ أما احلكم الشرعي فهو 

وأصله أوامر ونواهي افعلوا كذا ال تفعلوا كذا؛ وال يلزم من احلكم الشرعي وقوع احملكوم به بل قد يتخلف عنه  

وجل يتبعهم أناس قليلون وأناس كثريون؛ بل قد قال النيب صلى  كثري من الناس؛ وها هو الرسل يرسلهم اهللا عز

ليه وسلم: (رأيت النيب ومعه الرهط والنيب مع الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحد) فيتخلف حكم اهللا ع

الشرع؛ احلكم اجلزائي بعض العلماء قال: إن هناك قسما ثالثا للحكم وهو احلكم اجلزائي الذي حيكم اهللا فيه 

 فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اجلزاء على من عمل، إن خريا فخري وشرا فشر؛ وعليه يتنزل قوله هنا: ((

فأحكم بينكم فيما   ((أي أحكم بينكم حكما جزائيا؛ ويعقب هذا احلكم املآل، إما إىل اجلنة وإما إىل النار؛  ))

)) الفاء هذه عاطفة على ما سبق عطف تفريع  فأما الذين كفروا قال اهللا تعاىل: ((  . )) كنتم فيه تختلفون

)) وأما هنا  فأما الذين كفروا فأعذبهم ((أي أمنا بعدها فرع عما قبلها، يعين هذا احلكم يكون على هذا الوجه: 

))  وأما من بخل واستغنى (( )) فأما من أعطى واتقى شرطية تفصيلية يعين أا تفيد التفصيل كما يف قوله: ((

)) كفروا مبن ؟  فأما الذين كفروا فأعذبهم (())؛ وقوله:  وأما الذين آمنوا فأما الذين كفروا )) (( ((فهنا قال: 

أي كفروا باهللا ورسله؛ والكفر يف اللغة السرت ومنه مسي الكفرة الذي هو غطاء طلع النخل ويسمى يف لغة العامية 

مة العقل ونعمة املال والصحة وغري ذلك حيث مل تظهر الكافور؛ فالذين كفروا سرتوا ما أنعم اهللا به عليهم من نع

عليهم آثار هذه األشياء؛ فآثار العقل أن اإلنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضره هذه آثار العقل؛ ومنه مسي العقل 

حجرا ألنه حيجر صاحبه عما يضره؛ لكن الذين كفروا سرتوا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف وذلك باإلميان 

 ورسله؛ فلذلك مسوا كفارا أي ساترين ملا أنعم اهللا عليهم من نعمة العقل الذي مقتضاها اإلميان باهللا ورسله . باهللا

)) العذاب فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة سواء كان  فأعذبهم (( )) فأعذبهم عذابا شديدا قال: ((

 إن الميت ) وقال: ( السفر قطعة من العذابإن  (عن ذنب أو غري ذنب كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

) يعين هذا عذاب مشقة؛ ومن عذاب املشقة عذاب العقوبة ألنه شاق على املعاقبة؛  يعذب ببكاء أهله عليه

في  (()) الشديد يعين قوي العظيم  أعذبهم عذابا شديدا ((وهنا املوارد بالعذاب هنا عذاب مشقة العقوبة 

 ، والقلق،والضنك ،وم من الضيقلن العذاب يف الدنيا ما حيصل لق‘نيا قال العلماء: إ)) يف الد واآلخرة الدنيا

من القتل، واألسر، واجلزية، وغري ذلك؛ فعذام يكون  أيدي املؤمنني علىوغري ذلك، وما حيصل هلم  ،واحلسرة

)) أما عذام يف اآلخرة فظاهر  أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بأملهم القليب وأملهم البدين؛ وهلذا قال: ((



يعذبون يف اآلخرة مباذا؟ بالنار ، يعذبون يف اآلخرة بالنار وهم ال تتخطاهم العقوبتان أو إحدامها يعين إما أن 

 في الدنيا ((حيصل هلم هذا وهذا وهو الغالب وإما أن حيصل هلم عذاب اآلخرة البد؛ ولكن ظاهر اآلية الكرمية: 

)) الدنيا هي هذه احلياة اليت حنياها؛  في الدنيا واآلخرة ((هلم العذاب يف الدارين؛ قال:  ) أنه حيصل) واآلخرة

ووصفت بذلك لوجهني؛ الوجه األول لدنوها؛ ألا سابقة على اآلخرة فهي دانية؛ والوجه الثاين: لنزول مرتبتها  

ا، مهما بلغ نعيمها فإا نازلة عن اآلخرة؛ كما يقال: دنيا وعليا؛ فالدنيا نازلة مرتبة على اآلخرة مهما بلغ نعيمه

  ألن نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر كما قال الشاعر: 

      ويوم نسر ويوم نساء      فيوم علينا ويوم لنا                               

  وقال الثاين: 

  باتكار الموت والهرملذاته       مادامت مناقصة  ال طيب للعيش                       

 ((فمهما نعم اإلنسان يف هذه الدنيا فنعيمها دان؛ وهلذا وصفت بالدنيا؛ أما نعيم اآلخرة فقد قال اهللا تعاىل: 

فال تعلم نفس ما أخفي لهم من  (()) وقال تعاىل:  ما تشتهيه األنفس وتلذ األعين وأنتم فيها خالدون فيها

إذا الدنيا وصفت بذلك لوجهني؛ األول ؟ لدنوها من اآلخرة؛ نعم؛ الثاين: ))  أعين جزاء بما كانوا يعملون قرة

)) فوصفت بذلك ألا متأخرة ، متأخرة زمنا ال مرتبة؛ فهي يف  اآلخرة ((وأما قوله:  . دنو مرتبتها ومنزلتها نعم

)) يعين هذا العذاب الشديد الذي يوقعه اهللا  وما لهم من ناصرين ((قال:  . املرتبة فوق الدنيا لكن زمنا متأخرة

فيهم ال جيدون من نصرهم منه أي من يدفع عنهم هذا العذاب ال أهل وال مال وال صديق وال قريب وال أحد 

يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في  ((من الناس 

)) ما هذه نافية؛ وهل هي حجازية؟ ال؛ ملاذا  وما لهم من ناصرين ((وقوله:  ؛)) األرض جميعا ثم ينجيه كال

 لهم ((يا علي جان ؟ ما معىن الرتت  ؟ يأيت امسها أوال مث خربها؛ نعم وهنا ؟ هنا قدم خربها على امسها؛ ألن 

مؤخر مرفوع بالياء وإال بالواو؟ هو عندنا  أ)) مبتد ناصرين ((خرب مقدم؛ طيب من حرف جر زائد إعرابا و ))

شيء يرفع بالياء يا مجاعة ؟ ما يوجد يف الدنيا كلها إال لغة غري عربية ما ندري؛ مرفوع بالواو املقدر وجودها يف 

حمل الياء ومنع من ظهورها اشتغال احملل باحلرف املناسب أو الذي جلب من أجل احلرف الزائد؛ ولو ال من 

))  وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وما هلم ناصرون؛ مث جاء بالقسيم الثاين قال: ((لكانت ناصرون

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات آمنوا بقلوم وعملوا جبوارحهم؛ والرب يكرر هذا دائما يف القرآن جيمع بني اإلميان 



))؛ طيب هنا حذف  (( آمنوان األمرين والعمل الصاحل؛ ألنه ال إميان بال عمل وال عمل بال إميان؛ بل البد م

املؤمن به؛ فنقدره على أعم ما يكون ونقول: آمنوا مبا جيب اإلميان به وذلك باإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 

) أي عملوا األعمال الصاحلات، واألعمال الصاحلات الصالحات ) عملوا ((؛ واليوم اآلخر والقدر خريه وشره

ويف اهللا؛ أي أا خالصا هللا ويف حدود شريعة اهللا؛ يعين خالصة صوابا كما قال فضيل بن هي اليت تكون هللا 

عياض رمحه اهللا ، خالصا هللا يعين صوابا يعين على السنة هذا هو العمل الصاحل؛ فإن مل تكن خالصة فليس عمال 

فليعمل عمال صالحا وال فمن كان يرجوا لقاء ربه  ((صاحلا؛ بل هي مردودة على صاحبها؛ لقوله تعاىل: 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمال  (ديث القدسي قال اهللا تعاىل: )) ويف احل يشرك بعبادة ربه أحدا

) وأما املوافقة أو الصواب كما قال فضيل: فلقوله صلى اهللا عليه وسلم: (من  أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ((يقبل عمل إال مبوافقة الشرع؛  عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد) فال

 نوفيهم و(( )) يوفيهم (()) فيها قراءتان:  يوفيهم (()) الفاء واقعة يف جواب أما الشرطية؛ و فيوفيهم أجورهم

ألنه قال يف ) ففيها االلتفات من ضمري املتكلم إىل ضمري الغائب صح؟ ) فيوفيهم )؛ فأما على قراءة: (()

)) ففيها  فنوفيهم ((وهذا ضمري غائب؛ وأما على قراءة النون:  )) فيوفيهم األول: ((فأعذم )) وهنا قال: ((

ويش عندكم ؟  . )) فنوفيهم (()) وهنا قال:  فأعذبهم نوع من االلتفات من ضمري اإلفراد إىل ضمري اجلمع ((

؛ طيب  والنون؛ شف احلاشية ؟ قال: بالياء والنون سبعيتان)) بالياء  فيوفيهم ((جاللني؛ شف ويش يقول ؟ 

 (()) و فنوفيهم قال: (( . على كل حال املصحف الذي عندي ما كتبت القراءة الثانية لكنها  حيتاج أا تكتب

)) ففيها شيء من االلتفات؛ وقد ذكرنا فيما سبق  يوفيهم (()) أو  نوفيهم (()) على كل حال سواء  يوفيهم

؛ منها يا أخ ؟ تنبيه املخاطب؛ تنبيه املخاطب كيف ؟ ألن املخاطب الذي كان أن لاللتفات فوائد، أو فائدة 

يقرأ يف وترية واحدة مث يتغري ؛ إذا كان الكالم على نسق واحد مث تغري هذا النسق فيتنبه؛ ينتبه صحيح هذا؟ نعم؛ 

؛ وطرق تنبيه املخاطب كثرية منها إذا كنت تتكلم بلسانك بعض الكلمات مثال ترفع صوتك أو ختفض أي نعم

على  صوتك أو ما أشبه ذلك هذا من التنبيه؛ كذلك االلتفات من ضمري إىل آخر هذا يوجب تنبه املخاطب .

صار فيه شيء من تعظيم املويف، من  )) فيوفيهم أجورهم (())  فيوفيهم أجورهم ((الفائدة الثانية أنه إذا قال: 

تعظيم املويف؛ ألن تعبري املتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة قد يوحي بالتعظيم كما يقول: امللك يأمر بكذا وكذا يعين 

نفسه؛ هذا فيه شيء من التعظيم؛ فيه أيضا شيء من إكرام الذين عملوا الصاحلات، إكرام الذين عملوا 

؟ ألن ذكر منة اهللا عليهم بصيغة التكلم أعظم من ذكر املنة بصيغة الغائب يعين الصاحلات فيوفيهم؛ كيف ذلك

فجعل   )) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ((أن فيه شيء من اإلكرام، من اإلكرام هلم وقد قال اهللا تعاىل: 



 إن هذا ((ل تعاىل: كأم هم الذين أحسنوا مع أن احملسن هو اهللا، احملسن إليهم يف العمل ويف ثواب العمل؛ وقا

)) فمن أجل إكرام هؤالء مل خياطبهم اهللا بصريح املنة فيقول: فنوفيكم،  كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا

)) إذا فائدتان: عظيم املتكلم نفسه؛ ثاين: إكرام املثاب؛ أما على قراءة النون  فيوفيهم ((أو فأوفيكم؛ بل قال: 

))؛ ألن ضمري اجلمع املضاف إىل اهللا عزوجل أو الذي يراد  فنوفيهم ((ضح فالتعظيم فيها واضح، تعظيم فيها وا

به اهللا عزوجل نعلم علم اليقني أنه ال يراد به اجلمع الذي هو التعدي إمنا يراد به التعظيم؛ فيه أيضا إكرام املثاب 

لعظيم عظيم، يكون عظيما؛ بالنون إكرام املثاب؛ ألنه إذا ظهر إكرامهم بصيغة التعظيم بإن الثواب الواقع من ا

وعلى هذا فيكون على القراءتني؛ فيها ثالث فوائد، االلتفات على قراءتني فيها ثالث فوائد؛ األوىل: تنبيه وهذا 

  . عام؛ ثاين: تعظيم املويف؛ والثالث: إكرام املوىف

 فيوفيهم هداية اهللا ؟ (( ؛ يال )) أجورهم ملاذا نصبت ؟ وقد استوىف الفعل معموله فيوفيهم أجورهم ((قال: 

) أجورهم مفعول ثاين؛ يويف تنصب مفعولني ؟ أصلهما املبتداء واخلرب؟ نعم؟ هل أصلهما املبتداء ) أجورهم

 أالقواعد هذه؛ ال ال ما هو مبتد واخلرب؛ كل مفعولني يف األصل مبتداء واخلرب؛ ال يا شيخ هذه قاعدة من أك 

هم مفعول الثاين؛ أيه لكن هل أصل املفعولني املبتداء واخلرب أو ال؟ ال؛ إذا واخلرب؛ أيش؟ هم مفعول األول وأجور 

يعين ظن وأخواا تنصب مفعولني أصلهما أبطلت القاعدة؛ إذا قلت: ظننت زيدا فامها، هذا أصلها مبتداء واخلرب 

من باب كسا، من   يسمونه املبتداء اخلرب؛ طيب فيه كلمات أخرى تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتداء واخلرب

كسا وبعضهم يقول من باب كسا وأعطى؛ هذا من باب كسا وأعطى تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتداء 

  واخلرب .

)) أجورهم أي جزاء أعماهلم؛ اللهم لك احلمد انظر إىل هذه املنة كأن هؤالء عمال  فيوفيهم أجورهم ((

يستحقون األجر والبد، حيث مسى اهللا جزائهم أجرا، واألجر من املستأجر حق جيب دفعه؛ ولكن هذا من فضل 

ب األجر اهللا عزوجل وكرمه؛ ألن الذي أوجب األجر على نفسه من؟ اهللا عزوجل، اهللا عزوجل هو الذي أوج

على نفسه مل يوجبه أحد عليه؛ لو شاء ألمرنا وانا ولزمنا أن نطيعه بدون عوض ألنه ربنا وخالقنا؛ وما نعمل 

 لن يدخل الجنة أحد بعمله (فإنه ال يقابل وال واحد باملاليني من نعمه؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

)  ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ؛ فهذه األجور  إال أن يتغمدني اهللا برحمتهقالوا وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: وال أنا 

اليت هي جزاء األعمال واليت مساها اهللا أجرا كاألجرة املفروضة على املستأجر مل جيوا أحد على اهللا؛ بل هو 

  الذي أوجب على نفسه هذا األجر؛ قال ابن القيم رمحه اهللا: 



  وجب األجر العظيم الشأن                                        ما للعباد عليه حق واجب     هو أ

  إن كان باإلخالص واإلحسان                                            كال وال عمل لديه ضائع     

  فبفضله  والفضل للمنان      إن عذبوا فبعدله أو نعموا      

كتب  ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا  ((فاحلاصل أننا ليس لنا حق على اهللا واجب 

)) أي  فيوفيهم أجورهم ((طيب  اللهم لك احلمد .))  بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم

واهللا ال يحب  ((قال:  جزاء أعماهلم؛ ومسي أجرا كأجر املستأجر الواجب عليه ولكن الذي أوجبه من؟ اهللا .

)) ختم اآلية ذا مناسب؛ ألنه ملا بني أن هؤالء آمنوا وعملوا الصاحلات فيفون أجورهم بني أن هؤالء  الظالمين

قد قاموا مبا يلزمهم وأم مل يظلموا أنفسهم ولذلك أثام اهللا عزوجل هذا الثواب العظيم؛ وأن اهللا سبحانه وتعاىل 

)) فلو  الشرك لظلم عظيم إن ((واب؛ كما قال تعاىل: ال حيب الظاملني؛ فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الث

، وبطل عملهم لكنهم أخلصوا هللا؛ ولو ابتدعوا يف دين اهللا ما قبل اهللا أشركوا باهللا حلبط عنهم ما كانوا يعملون

وجل؛ أما  منهم؛ ولكنهم اتبعوا شريعة اهللا فانتفى عنهم يف اإلخالص ويف العمل؛ فكانوا أهال إلكرام اهللا عز

مث   لذين كفروا واستحقوا العذاب فإم ظلموا أنفسهم فحصلوا على مقت اهللا وعقابه والعياذ باهللا  وعدم حمبته.ا

)) ذلك املشار إليه كل ما سبق من ذكر آل  ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم ((قال اهللا تعاىل: 

فكل هذا مما تاله اهللا على رسوله حممد صلى اهللا  إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل عمران . . . . )) ((عمران 

)) أي نقرأه عليك متتاليا؛ يتلوا بعضه بعضا؛ ولكن بواسطة جربيل عليه  نتلوه عليك ((عليه وسلم؛ وقوله: 

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من  الصالة السالم كما قال اهللا تعاىل: ((

)) هذه من قال  من اآليات نتلوه عليك من اآليات )) (( ((وقوله:  )) . ان عربي مبينالمنذرين بلس

))؛ وقال بعضهم: إا تبعيضية أي بعض اآليات؛ ولكن  ذلك ((بعضهم: إا بيانية تبني املشار إليه يف قوله: 

الصواب هو األول وأن ما تاله اهللا على رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم كله آيات؛ واآليات مجع آية وهي يف 

أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني  ((اللغة عالمة، العالمة على الشيء تسمى آية؛ كما قال اهللا تعاىل: 

)) يعين عالمة على قدرته، وما أشبه ذلك من  نسلخ منه النهار وآية لهم الليل وقال تعاىل: (( )) يلإسرائ

فإن  اآليات؛ وملا أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجال إىل عامله يف خيرب أن يعطيه أوساقا من التمر قال: (

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال ) على هذا؛ ك طلب منك آية ـ أو قال: عمارة ـ فضع يدك على ترقوته



)) الذكر  من اآليات والذكر ((قال:  للعامل إذا بعثت إليك مبعوثا فإن عالمة صدقه أن يضع يده على ترقوته.

وإنه  ((واملراد مبا تاله اهللا من اآليات القرآن وكذلك الذكر، والذكر يطلق على معان منها الشرف كما قال تعاىل: 

)) أي شرفك؛ ويطلق الذكر  لك ذكرك ورفعنا (()) أي شرف عظيم؛ ومنه قوله تعاىل:  لذكر لك ولقومك

فذكر إن  ((على ما حيصل به التدبر؛ فيسمى الكالم اجليد املشتمل على املوعظة يسمى ذكرا، قال اهللا تعاىل: 

قضيتم الصالة فإذا  وجل كما قال تعاىل: (( )) أي تذكرة؛ ويطلق الذكر على ذكر اهللا عز نفعت الذكرى

))؛ واملراد به يف هذه اآلية املعنيان األوليان: الشرف، وما حيصل به التذكري؛ فإن هذا  فاذكروا اهللا قياما وقعودا

شرف ملن متسك به وقام حبقه؛ فإنه يناله شرف الدنيا واآلخرة، وسعادة الدنيا واآلخرة؛ ومل يشعر يف القرآن الشك 

صر والظهور إال حني متسكوا به؛ ولذلك ملا ختلوا عنه زالوا عنهم وصف الشرف العرب ومل ينالوا السعادة والن

والظهور والنصر وصاروا إىل ما ترون؛ ولن يعود هلم جمدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك 

أشبه ذلك فإا لن تنفعه، لن  إال إذا رجعوا إىل اإلسالم؛ مهما بلغوا يف الدعاية فيما يتعلق بالقومية والعروبة وما

) لن تزيدهم إال ذال إال إذا رجعوا إىل ) رهقا كالذين يعودون برجال من الجن فزادوهم ((تزيدهم إال دمارا 

هذا القرآن إذا ذكر من جهة التذكري، ذكر من جهة الشرف وذكر من جهة  دين اهللا الذي انتصروا به من قبل.

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب  ((التذكري؛ ألن كل إنسان يقرأ القرآن حبضور القلب فالبد أن يتأثر به 

عرفون )) البد أن يتذكر به؛ فهو موعظة عظيمة حىت لغري املؤمنني؛ إذا مسعوه وهم ي أو ألقى السمع وهو شهيد

آياته أي معانيه فسوف يتعظون به، سوف يتعظون به؛ وما وقع لبعض العرب يف ذلك أمر مشهور يف التاريخ 

فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد  ((حىت إنه ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قرأ عليهم: 

 من شدة ما يعلمون من هذه املعاين العظيمة.)) قالوا: أمسك أو هم أمسكوه ووضعوا أيديهم على فمه  وثمود

) احلكيم يعين ذا احلكمة؛ فالقرآن كله حكمة وهو فعيل مبعىن مفعل، وفعيل مبعىن فاعل؛ ) الحكيم وقوله: ((

شك حاكم بني الناس؛  فهو فعيل مبعىن مفعل أي حمكم متقن؛ وهو فعيل مبعىن فاعل أي حاكم؛ ألن القرآن بال

هذه  لكن هل يأيت فعيل مبعىن مفعل ؟ ))؛ الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهللاإنا أنزلنا إليك  ((

مبعىن مسلم؛ مبعىن مفعل ؟ كيف مبعىن مفعل نريد مبعىن حمكم وهذا مبعىن حمكم، هذا مبثل جريح مبعىن جمروح، 

عله؛ فالقرآن حمكم والقرآن قتيل مبعىن مقتول؛ يعين ترد على فعيل مبعىن مفعول ومفعل أي ترد ملا مل يسمى فا

  أيضا حاكم.

  



  

)) قلنا: إن ما فيها ليست حجازية . . .اخلرب شبه مجلة فهل يصح أن  وما لهم من ناصرين ((قوله:  الشيخ :

  تكون حجازية ؟  

ال، ليس   الشيخ :نعم، أليس كذلك؟   الطالب :وإذا كان خرب شبه مجلة يصح أن تكون حجازية ؟ الشيخ :

  أين لك هذا الكالم ؟كذلك ؛ من 

  من القرآن البد من ترتيب إال إذا كان اخلرب ظرف أو جار وجمرورمن قول ابن مالك يف قوله:   الطالب :

  أنت معنيا أجاز العلما     كما   وصف حرف جر وظرف                 

  ؛ وهلذا ما يب أنت ؛ معناه مفعول اخلرب

أي أنت، ومعنيا هو اخلرب؛ أما يب فهي مفعول اخلرب يعين جيوز أن يتقدم معمول اخلرب إذا كان ظرفا أو   الشيخ : 

  . ؟ نعم جار وجمرور؛ هذا كالم ابن مالك عرفت وإال ال

  عىن الثالث للذكر  يراد ذه اآلية أنه ذكر هللا ؟السائل :  م

وتعاىل؟ إال لكن بس ذكر اهللا الذي نريد ذكر اهللا يف ال، بعيد هذا؛ القرآن ما هو ذكر هللا سبحانه  الشيخ :

  )). فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا ((القرآن ؛ 

  يعين ما تصلح اآليات هذه أن تكون ذكرا ؟السائل : 

ال ما يصلح؛ وهلذا ما قال مثال ملن قرأ القرآن إنه ذكر اهللا إال مبعىن عام ألن كل عبادة فهي ذكر هللا؛  الشيخ :

  لذكر اخلاص هو: سبحانه واهللا احلمد هللا وال إله إال اهللا أكرب، الذكر اخلاص؛ وذكر القرآن مبعىن العام .لكن ا

قول املشركني للرسول صلى اهللا عليه وسلم: أمسك ملا أنذرهم بعذاب الدنيا، هل خيافون من عذاب السائل : 

  الدنيا أكثر من عذاب اآلخرة ؟

  أي هم خيافون؛ ألم يعرفون أن الرسول صادق؛ لكن عندهم عناد ـ والعياذ باهللا ـ؛  الشيخ :



أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله اهللا على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل وسمعه غشاوة فمن  لكن ((

  يهديه من بعد اهللا )) .

ت علي أن ختتص مبا ذكرت لعيسى آل )) اآليا والذكر الحكيم ذلك نتلوا عليك من اآليات شيخ ((السائل : 

  عمران ؟

  نعم؛  الشيخ :

  ؟ ختتص مبا ذكر من عيسى حنن قلنااخلطاب إذا كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم هل السائل : 

  ؟شيخ أن نقول: ذلك قصة وغريها  ما ميكن

  الشرع الذي عليه هم . قصة هم على الشيخ :

  

على التفكري يف املعىن هذه  اإبعاد السعة واملرن من سامع وكذلك حلمهشيخ أخذنا من فوائد االلتفات السائل : 

  ميكن أن نضيف إىل فوائد االلتفات ؟

  تنبيه؛ لكن ما خيالف هذه فائدتني، هذه فائدتني صحيحتني . ضابظقد يكون التفكري  ممكن الشيخ :

)) هذا عذاب الدنيا  الدنيا واآلخرةوأما الذين كفرو فأعذبهم عذابا شديدا في  قوله تعاىل: ((السائل : 

  ؟ شمل عذاب احلسي واملعنوي وإالي

  الذي يف القلب، الظاهر كاألثر الظاهر الذي يف القلب نعم .؛  غري هذاالظاهر  الشيخ :

   رمبا، رمبا يعين على بعد . الشيخ :

  

  



وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واهللا ال يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من  ((

اآليات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد؟ نعم؛ من أين ؟ من قوله:  ربك فال تكن من الممترين ))

))  ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين وجل: (( قال اهللا عز  )) . ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين ((

وننتقل من  . )) ومكروا (يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن أعداء الرسل يكيدون هلم وميكرون هلم؛ لقوله: ( .

هذا إىل أن أعداء الرسل أيضا ميكرون ألتباع الرسل؛ ألن أعداء الرسل ليسوا ميكرون بالرسل من أجل أم فالن 

وفالن لكن من أجل دعوم، ودعوم  إذا ورث العلماء من بعدهم فإن الذين ميكرون للرسل سيمكرون بأتباع 

وينبين على هذه الفائدة: أنه جيب على أهل العلم أن يتحفظوا حتفظا كامال من أعداء  . الرسول وورثة الرسل

الرسل الذين يرتبصون م الدوائر، وأن يتقوا شرهم مبا استطاعوا لئال ميكروا م؛ واملكر ووسائله وطرق كثرية؛ 

هم العدو  (( املنافقني: لكن العاقل الذكي ينتبه؛ وهلذا قال اهللا عزوجل للرسول عليه الصالة والسالم يف

وجل باملكر؛  ومن فوائد هذه اآلية: وصف اهللا عز )) فبني أم هم العدو حقيقة وأمر باحلذر منهم . فاحذرهم

لكنه ال يوصف به على اإلطالق؛ بل يقال: إن اهللا ماكر مبن ميكر به ليعود املكر صفة كمال؛ ألن املكر إذا ذكر 

ذكر مقيدا بأن قيل: إن اهللا ماكر مبن ميكر به وبأوليائه صار صفة كمال يدل  مطلقا صار حمتمال للنقص؛ فإذا

وجل وإحاطة علمه وأن علمه أدق من علم هؤالء املاكرين الذين يأتون باألسباب اخلفية والطرق  على قوة اهللا عز

نهم يف هذا إذا مكروا مكر املتوية ليوقعوا عباد اهللا الشطر؛ فيكون اهللا سبحانه وتعاىل أقوى منهم يف ذلك، أقوى م

طيب يسمى باملاكر؟ ال؛ يوصف باملاكر على اإلطالق ؟  . وجل؛ وال جيوز أن يسمى اهللا املاكر مطلقا اهللا عز

وسبق لنا أنه وصف اهللا نفسه باملكر والكيد والسخرية واخلداع واالستهزاء ومل يصف  . ال؛ يوصف باملاكر مقيدا

وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن  ((ة صفة ذم بكل حال؛ نفسه باخليانة أبدا؛ ألن اخليان

)) ومل يقل: فخام؛ ألن اخليانة خديعة يف مقام االئتمان واخلديعة يف مقام االئتمان صفة ذم، صفة ذم  منهم

واهللا خير  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز املفاضلة بني اخلالق واملخلوق يف الوصف؛ كما قال:  ونقص .

)) وخري اسم تفضيل فيجوز أن يفاضل بني اخلالق واملخلوق ألن هذا مطابق للواقع متاما؛ اهللا تعاىل  الماكرين

ومنه تتفرع قاعدة وهي: خطأ بعض أهل العلم رمحهم اهللا، حيث  أكل من كل ذي كمال؛ أعرفت ؟ نعم .

اهللا أعلم حيث يجعل  ثال يف قوله تعاىل: ((يفسرون اسم التفضيل املنصوب إىل اهللا باسم الفاعل؛ فيكون م

)) يقولون: اهللا عامل حيث جيعل رسالته؛ ومل يتفطنوا أم إذا قالوا: اهللا عامل مل مينع مشاركة غريه يف العلم  رسالته

 ((مع املساواة؛ لكن إذا قالوا: اهللا أعلم أيش؟ امتنع مشاركة غريه له يف العلم الذي هو أعلم به من غريه . نعم 



يف هذه اآلية الكرمية:  ))... اهللا يا عيسى إني متوفيك  (( إذا قالمث قال اهللا تعاىل:  )) . واهللا خير الماكرين

بأيش؟  )) إذ قال اهللا على أنه ينبغي أن نذكر الناس بأحوال األنبياء السابقني؛ وجه ذلك أننا قدرنا: (( التنبيه

الناس بأحوال األنبياء السابقني ملا فيه من حمبتهم والثناء عليهم ومعرفة  أذكر إذ قال اهللا؛ فينبغي أن يذكر اإلنسان

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات القول هللا وأنه  أحواهلم وإبقاء ذكراهم وغري ذلك من املصاحل العظيمة .

من  )) وهذا خطاب من يسمع، مث هو كلمات يا عيسى إني متوفيك ((حبروف وأصوات مسموعة؛ لقوله: 

حروف وإال من غري حروف؟ من حروف، من حروف؛ وهلذا كان مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا يتكلم  

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على من قال: إن كالم اهللا هو املعىن النفسي،  كالما مسموعا حبرف وصوت .

ويقولون في  ((بد أن يقيد كما يف قوله: املعىن القائم بنفسه؛ فإن هذا ال يسمى قوال وإن أطلق عليه القول فال

أما إذا جاء القول  )) يقولون بأنفسهم فلما أراد القول لنفسك قيدها (( )) أنفسهم لو ال يعذبنا اهللا بما نقول

فيه الرد على األشاعرة الذين يقولون إن كالم اهللا هو الكالم النفسي القائم  ؛  غري مقيد فاملراد به ما يسمع

أزيل ال حيدث وال يسبق بعضه بعضا؛ ألنه معىن، معىن القائم بالنفس؛ واحلقيقة أن هذا القول  بنفسه، وأنه

مضمونه إنكار كالم اهللا؛ وهلذا قال بعض منصفيهم: ليس بيننا وبني املعتزلة فرق؛ ألننا نقول مجيعا إن هذا القرآن 

لم مبا يسمع؛ لكن خيلق كالما يعرب به عما الذي يف املصحف خملوق؛ ألن األشاعرة يقولون إن اهللا تعاىل ال يتك

يف نفسه؛ وعلى هذا فاملسموع واملقروء واملكتوب خملوق فيتفق املعتزلة و األشاعرة؛ بل املعتزلة خري منهم من جهة 

النسبة؛ ألم يقولون هذا كالم اهللا؛ وأولئك يقولون هذا عبارة عن كالم اهللا، عبارة عن كالم اهللا وليس كالم اهللا؛ 

ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة عيسى ومنقبته  ملهم أن هذه اآلية وأمثاهلا فيها الرد على من؟ على األشاعرة .ا

 إني متوفيك ورافع إليك ((خبطاب اهللا إياه؛ فإن من خاطبه اهللا فذلك فخر له بالشك؛ خصوصا وأنه قال له: 

واخلطاب  )) ورافعك (( رفع عيسى جبسمه؛ لقوله: أن اهللا سبحانه وتعاىلومن فوائد اآلية الكرمية:  )) .... 

ومن فوائدها: إثبات منقبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه  لعيسى املكون من بدن وروح؛ فيكون رفعه جبسمه ببدنه .

وسلم؛ وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أسري به إىل السموات السبع حىت اخرتقها كلها وهو يقضان؛ 

)) أي منيمك على أحد األقوال وهو أقرا؛ ومعلوم أن  إني متوفيك ((وعيسى مل يرفع إال وهو نائم؛ ألن قوله: 

يباشر الشيء وهو يقضان أقوى من ثبات من يباشره وهو نائم؛ واضح ؟ وهلذا جتد بعض الناس  ثبات قلب من

إذا مسع رعد الشديد والربق اخلاطف يغمض ويضع أصبعه يف أذنيه حىت ال يسمع ويقول ليتين منت قبل هذا؛ 

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ املهم واإلنسان الثابت الذي يقول: لن يصيبنا إال ما كتبه اهللا لنا جتده ما يهمه

ومن فوائد اآلية الكرمية: منقبة لعيسى أخرى،  أسري به يقظة بروحه وبدنه وعيسى عندما أراد اهللا أن يرفعه أنامه .



)) إيل فأضاف رفعه إىل نفسه عزوجل؛ وهذا الشك أنه منقبة أن اهللا ضمه إليه  ورافعك إلي ((حيث قال: 

وجل منع األذى عن  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عز مما لو كان يف األرض . ورفعه إليه ليكون أقرب إليه

وذلك بالدفاع عنه؛ فإن الذين كفروا قالوا  )) الذين كفروا مطهرك من عيسى الذي ميكن أن يلحقه بالكفار؛ ((

شيئا فريا يا أخت هارون ما كان يا مريم لقد جئت  ((إنه ولد الزنا ـ قاتلهم اهللا؛ فطهر اهللا، طهره اهللا؛ ملا قالوا 

من أين جاءك الزنا، من أين جاءت بالزنا، ألن هذا تعريض يقولون ما كان  )) أبوك امرأ سوء وكانت أمك بغيا

 أشارت إليه ((أبوك امرأ سوء بل هو نظيف وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا؟؛ شف أعوذ باهللا؛ مل جتاوم 

قال  ((فأجام قبل أن يسألوه ويش قال:  )) المهد صبيا نكلم من كان في قالوا كيف (())، اسألوا الطفل ؟ 

ومن فوائد اآلية  )) هذا تطهري عظيم له وألمه رضي اهللا عنهما . ... إني عبد اهللا آتاني الكتاب وجعلني نبيا

 ((بل قال:  الكرمية: أن كل من رمى عيسى ذا السوء فهو كافر؛ ألنه مل يقل: مطهرك من الذين قدحوا فيك؛

ومن فوائد  فهو كافر . )) فيستفاد من هذا أوال كفر من هؤالء وثانيا: أن كل من رماه بذلك من الذين كفروا

لو ال أنه  )) وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ((اآلية الكرمية: أن نصرة األتباع نصرة للمتبوع؛ من أين ؟ 

يفرح بذلك ويسر ما بشره اهللا به؛ لكن من املعلوم أن كل إنسان يدل على هدى فينتصر أتباعه من املعلوم أنه 

سيفرح؛ ألنه كلما انتصر أتباعه قوي اهلدى الذي قاد الناس إليه فعظم أجره؛ فإن من دل على هدى كان له مثل 

فوق الذين كفروا إلى  ((عيسى منصورون إىل يوم القيمة؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أتباع أجر فاعله .

وسبق لنا من أتباعه ؟ بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هم أمة حممد ومن كفر مبحمد فإنه مل  )) يوم القيمة

 يتبع عيسى؛ وذكرنا وجها آخر أن النصارى سيكونون فوق غريهم من مل الكفر؛ لكن اإلسالم فوق اجلميع؛

ولكن مىت يكون اإلسالم فوق اجلميع ؟ إذا رجع املسلمون إىل اإلسالم حقيقة؛ أما إذا مل يرجعوا إىل اإلسالم 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  يشهد ذا . حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم؛ والواقع؟ الواقع اآلن مع األسف

القيمة وهو يوم يبعث فيه الناس للجزاء إن خريا فخري وشرا )) ويوم  إلى يوم القيمة ((إثبات يوم القيمة؛ لقوله: 

فشر؛ ومسي يوم القيمة يا حممد الفاضلي ؟ عبد الكرمي ؟ ملاذا مسي يوم القيمة ؟ يوم يقوم الناس لرب العاملني؛ هذا 

: إطالق ومن فوائد اآلية الكرمية واحد، كمل ؟ نعم يا أخ ؟ يقوم فيه األشهاد ؛ كمل ؟ يقام فيه العدل طيب .

؛ فوقية معنوية صح؛  الفوقية على الفوقية املعنوية؛ يعين معناه أم يكونون على سقف فوق رؤوسهم ؟ ال؛ حسيا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مرجع اخلالئق إىل ربه عزوجل الذي ابتدأ  إذا إثبات الفوقية املعنوية كالفوقية احلسية.

يا أيها اإلنسان إنك   (() والبد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ) م إلي مرجعكمث ((خلقه ستكون النهاية إليه؛ لقوله: 

))   إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه )) اإلنسان خياطب كل إنسان ما هو بس ملؤمن كل إنسان (( كادح



ومن  اللقاء .كادح إليه شف إىل للغاية، النهاية إىل اهللا مث أكد هذه النهاية بقوله: ((فمالقيه)) يعين فاستعد هلذا 

 )) هذا يف اآلخرة؛ يف الدنيا (( فأحكم بينكم ((فوائد اآلية الكرمية: إثبات حكم اهللا يف الدنيا واآلخرة؛ لقوله: 

)) فاحلكم كله راجع إىل اهللا عزوجل واهللا تعاىل هو احلكم يف الدنيا  وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى اهللا

شارة املؤمنني بأن خالفهم مع الكفار سوف جيري فيه احلكم على يد الواحد ومن فوائد اآلية الكرمية: ب واآلخرة .

القهار فيحكم بينكم فيما كنتم فيه ختتلفون؛ وقد أخربنا اهللا عزوجل أن اخلاصم هم املؤمنون، اخلاصم الغالب هم 

 للكافرين على ولن يجعل اهللا )) ويش بعدها؟ (( فاهللا يحكم بينكم يوم القيمة ((املؤمنون قال اهللا تعاىل: 

نكرة يف سياق أيش؟ آدم ويش تقول نكرة يف سياق أيش؟  )) سبيال (() احلمد هللا ـ؛ شف سبيال ) المؤمنين

سياق النفي؛ النفي كلما جاءت نكرة فهي يف سياق النفي ؟ أي نعم؛ خطأ، خطأ غري صحيح، ليس كذلك؛ 

ليل وال كثري وهذه بشرى يعين أي خصم يقال له املهم هذه نكرة يف سياق النفي فتشمل كل سبيل أي سبيل ال ق

يعين أي خصم يف الدنيا يقال له: أنت فائز على كل حال، يعين القاضي يقول للخصم: شف ختاصموا عندي 

وأنت الغالب؛ على حال هل جرت مثل هذه اخلصومة ؟ أبدا؛ لكن خصومتنا مع الكافرين  ـواحلمد هللا ـ احلكم 

من  . )) نعم يحكم بينكم يوم القيمة ولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سبيال(( فاهللا لنا فيه مقدم 

؛ ألن الرفع معروف أنه الصعود إىل األعلى؛ )) ورافعك إلي فوائد اآلية الكرمية: ثبوت علو اهللا بذاته؛ لقوله: ((

ه؛ وال ينايف هذا ما ثبت من ؛ وهو كذلك هو فوق كل شيء بذاتوجل ـ فإذا قال إيل علم يقينا أن اهللا فوق ـ عز

أنه عزوجل ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر؛ هو نازل وهو عايل؛ وال ينايف هذا أيضا أنه 

)) فهو مع اخللق وهو عال عليه كما قال شيخ اإلسالم  وهو معكم أين ما كنتم :((وجل مع اخللق كما قال عز

ريب يف علوه؛ وال ينايف هذا أيضا أنه يأيت يوم القيمة للفصل بني العباد فهو يأيت يف الواسطية: علي يف دنوه ق

إذا قال قائل: كيف ال  ولكنه فوق شيء؛ وال ينايف هذا أنه يدعوا عشية يوم عرفة يباهي بأهل املوقف املالئكة .

 تتصور هذا بالنسبة ملن؟ قلنا: تبا لك أنت ال ينايف هذا ؟ أنا ال أتصور أن شيئا يكون عاليا نازال أبدا ؟

للمخلوق؛ أما بالنسبة للخالق فكل ما أخرب اهللا عن نفسه فهو حق، حق ال يتناقض؛ وليس فيه ال ميكن أبدا؛ 

إذا قلت: ال ميكن معناه أنك لن تصدق أخبار اهللا ورسوله إال إذا وافقت هواك وإال فال؛ وهلذا ضل من ضل من 

هذا غري ممكن وهذا غري ممكن؛ وبنوا عقيدم على أهوائهم؛ إذا تريد تبين  الناس يف مثل هذه األمور حيث قالوا

عقيدتك على هواك فما الفائدة من الرسل؟ ال فائدة من الرسل؛ إذا كان أنت تريد أن تبين العقيدة على ما وى 

كم دائما وأبدا أنت وإذا جاءت الرسل بكالم خيالف ما عندك ذهبت حترفه إذا ال فائدة من الرسل؛ وهلذا أنصح

وأكرر أن تقبلوا كل ما جاء يف الكتاب والسنة من صفات اهللا عزوجل ومن صفات اليوم اآلخر أيضا؛ ألن يف 



دنو الشمس من الناس قدر ميل يوم القيمة لو كان يف الدنيا احرتق  اليوم اآلخر أشياء ما تكون يف الدنيا .

يف الدنيا ال  الناس يف هذا نور ويف هذا ظلمة واملوقف واحداألرض ومن عليها؛ لكن يف اآلخرة شيء آخر؛ كون 

ميكن، لو جئت بأدىن سراج النتفع به من إىل جنبك، يف اآلخرة ممكن؛ يف الدنيا يف اآلخرة ناس يعرقون على 

قدر أعماهلم منهم من يلجمهم العرق ومنهم من إىل كعبني واملقام واحد؛ يف الدنيا ميكن وإال ما ميكن ؟ ما 

ن؛ فأمور اآلخرة أمور الغيب كلها ال جيوز لك أن تقيسها مبا تشاهد يف الدنيا ألن القياس هنا ممتنع فهو قياس ميك

وجل فإن الفارق فارق بعيد بني صفات اخلالق وصفات املخلوق؛  مع الفارق، السيما يف صفات اخلالق عز

أعوذ باهللا  فات املخلوقني فإنك ستضل .ولذلك حذار أن تقيس مبا أثبت اهللا لنفسه من صفات مبا تعرفه من ص

(( إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من من الشيطان الرجيم. 

ربك فال تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 

نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق وما  ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. أظن هذا ما وصلنا إليه ؟  . من إله إال اهللا وإن اهللا لهو العزيز الحكيم ))

جع اخلالئق ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مر   ))... ورافعك إلي ومطهرك  ((فوائد، فوائد نعم؛ وقفنا على قوله: 

ومن فوائدها: إثبات اجلزاء؛  إىل اهللا اية وحكما؛ فإن الناس يبعثون يوم القيمة إىل رم حكما حيكم بينهم .

ومن فوائدها: أن اخلصومة تقع بني املؤمنني والكافرين يف  )) وهذا حكم جزائي . فأحكم بينكم ((لقوله تعاىل: 

))؛ وحيتمل أن يقال: إن هذا حكم سبقت اخلصومة فيه يف الدنيا، حيث   فأحكم بينكم ((يوم القيمة؛ لقوله: 

إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم  ((كان الكفار واملنافقون خيتصمون؛ ولكن األول أقرب ويؤيده قوله تعاىل: 

ف ومن فوائد اآلية الكرمية: أن االختالف بني املسلمني والكفار اختال .))  القيمة عند ربكم تختصمون

جوهري حيكم اهللا به بني هؤالء وهؤالء يوم القيمة؛ وأن االختالف بني املسلمني فيما ما مصدره االجتهاد فإنه ال 

حيكم بينهم؛ ألن اتهدين وإن اختلفوا يف احلكم فإم مل خيتلفوا يف احلقيقة ألن كل واحد منهم يعذر اآلخر وال 

لكنه مل خيالفه يف املنهج والطريقة، كل واحد منهم يريد احلق ولكن  يرى أنه خمالف له وإن خالفه يف القول والرأي

)) إذ ال حكم  فأحكم بينكم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا؛ لقوله: , اختلفوا يف كيفية الوصول إليه 

 وجل: (( اهللا عز مث قال  . إنما أقضي بنحو ما أسمع ) (إال بعد علم؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 

وأما  ((؛ لقوله: ومن فوائد هاتني اآليتني أوال: إثبات العذاب للكافرين أجورهم واهللا ال يحب الظالمين )) .

فوائدها: أن العذاب يف الدنيا قد ال يكفي عن العذاب يف اآلخرة  ومن . )) الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا



وأما  ((بالنسبة للكفار؛ أو نقول: أن العذاب يف الدنيا ال يغين عن العذاب يف اآلخرة بالنسبة للكفار؛ لقوله: 

ؤسرون ) وهلذا يعذب الكفار يف الدنيا فيهزمون ويواآلخرة ) الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا

أعوذ باهللا من  وتصىب ذريتهم ونسائهم وتغنم أمواهلم وهذا عذاب أليم ومع ذلك ال ينجون من عذاب النار .

(( إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الشيطان الرجيم. 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا  فال تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق وما من إله 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  إال اهللا وإن اهللا لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين )).

 دأ)) هذا مبت فيكون ب ثم قال له كنمثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من ترا إن قال اهللا تعاىل: ((

فأما الذين كفروا فأعذبهم عذبا شديدا في الدنيا واآلخرة وما لهم من  وجل: (( قال اهللا عز . الدرس ؟ فوائد

 )) . لذين كفروا فأعذبهموأما ا ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد منها: إثبات اجلزاء؛ لقوله:  )) . ناصرين

 فأعذهم عذابا شديدا ومنها: أن اجلزاء من جنس العمل؛ فكلما كان اجلزاء أسوأ كان اجلزاء أشد؛ وهلذا قال: ((

ومنها: أن العذاب عذاب الكافرين يكون يف الدنيا ويكون يف اآلخرة؛ وأما عذاب الدنيا فهو فباألسر والقتل  . ))

)) وهذا مباذا ؟ بالقتل  قاتلوهم يعذبكم اهللا بأيديكم ((والفيضانات وما أشبه ذلك، كما قال اهللا تعاىل: 

يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس  فارتقب واألسر؛ وأما العذاب الزالزل وشبهها فكقوله تعاىل: ((

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  هذا عذاب من اهللا عزوجل؛ واألول عذاب بأيدي املؤمنني . ))؛ عذاب أليم هذا

)؛ أما يف اآلخرة فظاهر ) ناصرين وما لهم من أن الكفار ال ناصر هلم من عذاب اهللا ال أحد مينعهم؛ لقوله: ((

)) وأما يف الدنيا فكذلك؛ ألن هؤالء  وال يشفعون إال لمن ارتضى ((ألن الشفاعة ال تنفع فيهم؛ لقوله تعاىل: 

الكفار إذا عذبوا بأيدي املؤمنني فاملقاتلة منهم يقتلون والنساء والذرية يسبون واألموال واألراضي تغنم وهذا ال 

ائل: أليس اإلمام خيري يف األسرى بني أمور أربعة ؟ بني القتل؛ والفداء باملال، أو بنفس فإن قال ق . ناصر هلم فيه

مؤمنة؛ واالسرتقاق؛ واملن؛ بني أمور أربعة إما القتل؛ وإما الفداء مبال أو بأسري مسلم؛ أو االسرتقاق جيعله رقيقا 

ال يف األخري وهو املن وهذا ليس بعذاب؛ ال إشكال يف الثالثة األوىل؛ اإلشك  يباع ويشرتى؛ أو املن جمانا ؟

فاجلواب عن ذلك أن نقول: إنه ال جيوز لإلمام أن خيتار واحدة من هذه األربع إال حيث يرى للمسلمني فيها 

تشهي واختيار؛ وإذا كان للمسلمني مصلحة فالبد أن يكون مصلحة؛ فالتخيري هنا ختيري مصلحة وليس ختيري 

ل شيء فيه مصلحة للمسلمني ففيه عذاب للكافرين؛ وعلى هذا فال ناصر هلم ال يف هذا عذابا للكافرين؛ ألن ك

يستفاد ,  وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم )) ((مث قال اهللا تعاىل:  الدنيا وال يف اآلخرة .



من هذه اآلية: بالغة القرآن وحكمة القرآن؛ بالغته يف اإلتيان باملعاين متقابلة؛ ألن اإلتيان باملعاين املتقابلة 

توجب نشاط اإلنسان، حيث ينتقل الذهن من معىن إىل ما يقابله؛ فيزداد نشاطا وشغفا؛ وأما من جهة الكمال 

ابل ازداد اللفظ حسنا وهذا معروف عند علماء البالغة باسم البالغة فألن املعاين إذا تنوعت على وجوه التق

أيش؟ باسم علم البديع؛ وفيه أيضا تربية للنفس؛ ألن النفس إذا مسعت عقاب الكافرين خافت ووجلت ورمبا 

 يستويل عليها اليأس؛ فإذا جاء ثواب املؤمنني طمأت ورجت فصار صريها إىل اهللا تعاىل بني اخلوف والرجاء .

ئد اآلية الكرمية: أن وفاء األجر مرتبط بني وصفني: اإلميان والعمل الصاحل؛ فاإلميان وحده ال يكفي بل ومن فوا

البد من عمل صاحل ينمي هذا اإلميان ويشهد بصحته أما جمرد العقيدة فإا ال تكفي على أن العقيدة إذا كانت 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت  : (سليمة استلزمت العمل الصاحل؛ لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العمل ال  )  . صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

ينفع إال إذا كان صاحلا؛ والعمل الصاحل من مجع وصفني: اإلخالص هللا؛ واملتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه  كما قال فضيل بن عياض رمحه اهللا .  وسلم؛ أي ما كان صاحلا صوابا

))؛ شف والفرق  فيوفيهم أجورهم ((وتعاىل على عباده، حيث جعل هذا اجلزاء كاألجور الالزم وفائها؛ لقوله: 

ومن فوائد اآلية  .))  فيوفيهم أجورهم (()) وهنا قال:  فأعذبهم عذابا شديدا ((بني التعبريين؛ هناك قال: 

فإن قال قائل: كيف تستدلون على إثبات احملبة  )) . واهللا ال يحب الظالمين ((الكرمية: إثبات احملبة هللا؛ لقوله: 

عن الظاملني دليل على ثبوا لغريهم؛ فاجلواب: أن نفي احملبة  ؟ )) ال يحب الظالمين ((لنفي احملبة ؟ ألنه قال: 

ولو كانت منتفية عن اجلميع مل يكن لتخصيصها بالظاملني فائدة؛ وهلذا استدل الشافعي رمحه اهللا على ثبوت رؤية 

)) وقال يف وجه االستدالل: ما  إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ((كالاملؤمنني هللا بقول اهللا تعاىل عن فجار: 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  يته يف الغضب إال لثبوت رؤية أوليائه له يف الرضا؛ وهذا واضح .حجب أعدائه عن رؤ 

ومن  شؤم الظلم، شؤم الظلم على اإلنسان وأنه سبب النتفاء حمبة اهللا له؛ وإذا انتفت حمبة اهللا للعبد فقد هلك .

حمبة اهللا سبحانه وتعاىل؛ ولكن الظاهر أن فوائدها: أن الظلم من كبائر الذنوب؛ ألنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء 

هذا ليس على سبيل اإلطالق؛ بل الظلم يكون كبرية ويكون صغرية ألن مجيع املعاصي ظلم؛ من املعاصي ما هو  

ومن فوائد اآلية اليت قبلها: التنوع يف األسلوب، وهو االنتقال من ضمري التكلم إىل  كبري ومنه ما هو صغري.

  . )) فيوفيهم (() وهنا قال: عذبهم )فأ ضمري الغيبة؛ ((



فهل هناك فرق من حيث املعىن ؟ اجلواب: نعم فرق من حيث املعىن؛ أما اللفظ فظاهر ففيه التفات من ضمري 

التكلم إىل ضمري الغيبة؛ لكن نريد الفرق يف املعىن؛ الفرق يف املعىن أن العذاب عقوبة يستدعي سلطة وقهر وقرا 

لسلطان؛ أما هذه فكأن اهللا سبحانه وتعاىل للتودد وعزة؛ فكان األنسب التعبري مباذا ؟ بأعذب الدالة على قوة ا

)) ومل يسند اإليفاء إىل نفسهم ليعطيهم شيئا من الشكر على  فيوفيهم أجورهم ((مع هؤالء وبيان فضلهم قال: 

عملهم؛ ألن الفرق بني أن ختاطب اإلنسان بالتعبري عن فعلك به بضمري التكلم أو أن تعرب بضمري الغيبة؛ ألن 

 عبس (())؛ فقال:  عبس وتولى أن جاءه األعمى وما يدريك ((أشد من الغيبة، وتأمل قوله تعاىل: املواجهة 

)) ومل يقل: وما أدراه، أو وما يدريه؛ فهذه واهللا أعلم احلكمة من أنه  وما يدريك ((ومل يقل: عبست؛ وقال:  ))

اء؛ ويدل هلذا االعتبار قوله تعاىل يف سورة جاء التعبري بالعذاب بالفعل مسندا إىل ضمري املتكلم خبالفه يف اجلز 

)) فجعل فعلهم إحسانا يشكرون عليه وحيسن إليهم مع أن  هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ((الرمحن: 

 اإلحسان كله من اهللا؛ فإن التوفيق للعمل الصاحل من إحسان اهللا إىل العبد؛ لكن هذا من كمال رمحة اهللا عز

طيب  ))؛ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ((تعاىل يف سورة اإلنسان: وجل وثوابه وجزائه؛ وقال 

)) فصار يف تغيري  وكان سعيكم مشكورا ((سعيهم مشكورا من الذي وفقهم للسعي ؟ اهللا؛ ومع ذلك يقول: 

والثاين املعنوية  ؛االلتفات اليت يوجب االنتباه هو األسلوب يف اآليتني صار فيه فائدتان: لفظية؛ ومعنوية؛ اللفظية

هو: إظهار السلطة والعظمة والعزة يف باب التعذيب؛ وإظهار الفضل واإلحسان للعاملني يف باب املثوبة .مث قال 

وجل  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا عز . ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم )) تعاىل: ((

 تكلم بالقرآن؛ 



 من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا عز . ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم )) مث قال اهللا تعاىل: ((

)) إذا كانت التالوة هللا حقيقة ونقلها جربيل إىل الرسول صلى  ذلك نتلوه عليك ((وجل تكلم بالقرآن فقال: 

 ملا كان جربيل هللا نسب فعله إىل اهللا؛ فهو كقوله تعاىل: ((اهللا عليه وسلم؛ وحيتمل أن تكون التالوة جلربيل لكن 

)) ومعلوم أن الذي يقرأه جربيل  ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه

 في صدوربل هو آيات بينات  ((بل آيات كما قال اهللا تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن الكرمية آية .

)) آيات عظيمة؛ فآياته كثرية؛ كل آية فيها عدة آيات؛ ولكن ال يفهم هذه اآليات إال من  الذين أوتوا العلم

فتح اهللا قلبه باإلميان و العلم واعتقاد أن هذا القرآن كالم اهللا وأن فيه آيات بينات؛ أما الذي متر عليه مثل هذه 

قلبه وال يتأمل هذه اآليات فإنه لن ينتفع مبا يف القرآن من اآليات؛  اجلملة من اآليات مر الكرام وال يتحرك به

البد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن حتول استخراج هذه اآليات بالتدبر؛ واإلنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات 

هللا به؟ أو هو ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القرآن ذكر؛ لكن هل هو ذكر يتقرب إىل ا . عظيمة ال حيصيها البشر

ذكر يتذكر به اإلنسان؟ ذكرنا أن املعىن شامل هلذا وهذا؛ فهو ذكر يقرب إىل اهللا؛ ألنه مت تاله فله بكل حرف 

إن فيها لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى  ((عشر حسنات؛ وهو ذكر يتذكر به اإلنسان، قال اهللا تعاىل: 

وإنه لذكر لك  الذين متسكوا به كما قال اهللا تعاىل: (( ))؛ قيل: وهو ذكر رفع اهللا به شأن السمع وهو شهيد

)) أي شأنك علوناه؛ وعلى هذا فيكون الذكر كم؟ ثالثة معاين:  ورفعنا لك ذكرك (()) وكقوله تعاىل:  ولقومك

ة: ومن فوائد اآلية الكرمي . ذكر يتقرب به إىل اهللا بتالوته؛ وذكر يتذكر به اإلنسان؛ وذكر يعين شرفا ملن متسك به

)) واحلكيم هنا مبعىن احلاكم  والذكر الحكيم وصف القرآن الكرمية ذا الوصف العظيم وهي احلكمة ((

أي إىل كتابه؛ فهو  )) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول ((واحملكم؛ ألن القرآن حكم بني الناس 

ومن فوائد اآلية: أنه ال يوجد  حكم وهو أيضا حمكم، حمكم متق ليس فيه اختالف وال اضطراب وال تناقض .

ألن احلكيم هو الذي  )) الحكيم ((حكم دل عليه القرآن إال وهو يف موضعه الالئق به؛ من أين يؤخذ؟ من 

يف موضعه؛ ال يقول العقل ليته مل حيكم به أبدا سواء   يضع الشيء يف مواضعه؛ فكل حكم حكم به القرآن فإنه

 )) نتلوه عليك ((قوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كان ثبوتيا أم سلبيا .

به أخصه صلى اهللا عليه وسلم بالتالوة عليه ألنه صلى اهللا عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عمال 

ما يف  )) إن مثل عيسى عند اهللا ((وجل:  مث قال عز  . )) نتلوه عليك ((فكأنه هو املخصوص بالتالوة عليه 

)) لقد مر علينا أن هذه اآليات نزلت  إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم ((قال اهللا تعاىل:  السماء ؟ طيب .

حني قدم وفد جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا نصارى وكان قدومهم يف تسع من اهلجرة ألن تلك 



السنة كثر فيها الوافدون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وهلذا تسمى سنة الوفود؛ وهذا أحد األسباب الذي 

إن مثل عيسى عند اهللا   (( هللا عليه وسلم أن حيج يف العام التاسع مع أن مكة قد فتحت .منعت النيب صلى ا

يعين شأنه، إن شأن عيسى عند اهللا كشأن آدم ال خيتلف عنه؛ فكما أننا متفقون على أن آدم  )) كمثل آدم

ن كيف خلق اهللا عيسى خلقه اهللا عزوجل من غري أب وال وأم حىت النصارى يؤمنون ذا؛ فما بال النصارى يقولو 

بال أب ؟ ما هو إال ابنه ـ نعوذ باهللا ـ فقالوا إنه ابن اهللا جزء منه ومل يقولوا إن آدم ابن اهللا مع أنه لو كان أحد 

يدعي البنوة يف أحد من البشر لكان األحق ا آدم؛ البنوة، البنوة هللا لكان األحق آدم؛ ألنه ما له أم وال أب؛ أما 

م أحد الوالدين؛ فإذا كنا نقول ال ميكن أن يوجد أحد بال أب وال أم، من أم بال أب فلنقل ال عيسى فله أم واأل

أحد يوجد بدون أم وال أب؛ فأنتم أيها النصارى أقررمت بأن آدم ليس ابنا هللا فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس 

)) خلقه يعين ابتدأ خلقه من تراب؛ وضمري املفعول يف  خلقه من تراب ((ابنا هللا؛ ألن مثل عيسى كمثل آدم 

 ثم قال له كن فيكون ((أي خلق آدم من تراب  )) خلقه ((خلقه يعود إىل آدم ألنه هو املخلوق من الرتاب؛ 

))؛ حنن قلنا: ابتدأ خلقه مث قال: كن؛ واألمر هذا لتمام اخللق؛ وإمنا قلنا ذلك لئال يقول قائل: كيف تكون كلمة  

 خلقه ((فنقول: إن معىن بعد اخللق؛ ألن الرتتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل اخللق كن فكان؛ كن 

)) وهذا القول: كن؛ قول  قال له كن فيكون ثم ((يعين ابتدأ خلقه من تراب مث قال له كن بشرا فكان بشرا؛  ))

قدري أو شرعي؟ قول قدري، والقول القدري ال يتخلف عنه املقول؛ ألنه أمر حتمي خبالف القول الشرعي فإن 

)) فيقول ال ما أقيم الصالة؛ أما القول الكوين فإنه ال  أقيموا الصالة ((من الناس من يستكرب عنه، يقول اهللا: 

فعال شرعا بالكينونة حىت  )) كن ((ان على حكاية احلال؛ يعين ملا قال: )) ومل يقل: فك ((كن فيكونمرد له 

طيب يف هذه اآلية بيان إقامة احلجة مبثل ما حيتج اخلصم به؛ ألنه أقام احلجة على النصارى مبثل ما   متت .

من  تم متناقضون .احتجوا به؛ فقال: إذا قلتم إن عيسى ابن هللا ألنه خلق بال أب فقولوا إن آدم ابن اهللا وإال فأن

فوائد اآلية الكرمية: بيان قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث خلق آدم من غري أم وال أب؛ وخلق عيسى من أم بال 

أب؛ وهناك أيضا صنفان أن اهللا خلق بال أم؛  وخلق بني أب وأم؛ من الذي خلق من أب بال أم ؟ حواء؛ وسائر 

)) وكل مثل  كمثل آدم ((رمية: إثبات القياس؛ من أين يؤخذ؟ ومن فوائد اآلية الك البشر من بني أم وأب .

مضروب يف القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس؛ ألنه إحلاق املورد باملضرب؛ يعين أنك أحلقت املمثل بأيش؟ 

من فوائدها:  ومنها . )) ثم قال له ((وجل؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات القول للرب عز باملمثل به .

)) فسيسمع هذا القول؛ واحلرف مرتب وإال  قال له كن ((أن قول اهللا بصوت مسموع وحبروف مرتبة؛ لقوله: 

  . )) خلقه ((ومن فوائد اآلية: إثبات صفة اخللق هللا؛  ال؟ بلى؛ الكاف قبل النون .



أن جنس الصفات الفعلية أيش؟ فعلية، من الصفات الفعلية؛ لكن قد مر علينا  واخللق صفة ذاتية أو فعلية ؟

 (( (( الحق من ربك فال تكن من الممترين ))وجل:  مث قال اهللا عز   . ذاتية ؛ ألن اهللا مل يزل وال يزال فعاال

حمذوف، والتقدير: ذلك احلق أي اخلرب الذي يقص عليك هو احلق؛ وعلى  أ)) احلق خرب مبتد الحق من ربك

وحيتمل على  ))؛ الحق (()) تكون يف موضع نصب على احلال من  ربكمن  ((هذا فتكون شبه اجلملة وهي 

)) خربه؛ وفائدة هذا الرتكيب على هذا اإلعراب فائدته أنك ال  من ربك ((، وأمبتد )) لحقا ((بعد أن يكون 

 يوصف به احلكم )) الحق ((تطلب احلق من غري اهللا؛ فكأنه يقول: مصدر احلق من اهللا فال تطلبه من غريه ؛ 

ويوصف به اخلرب؛ فإن  وصف به احلكم صار معناه العدل؛ وإن وصف به اخلرب صار معناه العدل؛ والصدق 

وحقت   ((والعدل كالمها ثابت؛ وهلذا وصفا باحلق؛ وأصل احلق من حق الشيء إذا ثبت كما قال اهللا تعاىل: 

  . يعين ثبتت))  حقت )) (( كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم ال يؤمنون

  )) يف إعراا وجهان ؟ الحق من ربك ((إذا يف إعراا وجهان يا عبد املنان ؟ 

  وخرب حمذوف ؟  دأتدأه حمذوف؛ خرب مقدم . مبتخرب مبأ و أنه مبتد الطالب :

  خرب ملبتدأ حمذوف صح نعم . الشيخ :

)) هنا أضاف الربوبية إىل النيب عليه الصالة والسالم لتكون  من ربك )) (( الحق من ربك ((طيب  الشيخ :

ربوبية خاصة؛ ألن الربوبية كما مر علينا كثريا عامة وخاصة؛ فالعامة هي شاملة جلميع اخللق من مؤمن وكافر وبر 

 ((امة ؛  وفاجر وآدمي ويم وحيوان ومجاد؛ واخلاصة هي اليت ختتص باملؤمنني وتستلزم تربية أخص من الرتبية الع

 (()) ال هذه ناهية وهلذا جزم الفعل بعدها؛ وهل مثلها اآلية األخرى  فال تكن من الممترين من ربك )) ؛ ((

  ؛  )) فال تكونن من الممترين ))؟ لكن فيها إشكال ألن آية األخرى ما جزمت (( فال تكونن

  ان؟ أيش؟ علي الشيخ :

  اجلزم  الطالب :

  ؟  وين اجلزم الشيخ :

  حذف النون  الطالب :



  )) هذه أيش ؟  فال تكن ((؛ هذه  )) فال تكن ((وين حذف النون ؟  الشيخ :

   هذا سكون الطالب :

   )) ؟ فال تكونن ((و سكون   الشيخ :

  ؛  النون حمذوفة  الطالب :

  النون حمذوفة ؟  الشيخ :

  يا مجال ؟ الشيخ :

  ؟  )) تكونن ((يف   نون ساكنة ثابتة  اللتقاء الساكنني الطالب :

  ؛  خطأ الشيخ :

   أمحد ؟ الشيخ :

  فعل مبين على الفتح   الطالب :

فال  ؛ مبين على الفتح التصاله بأيش؟ بنون التوكيد (( أحسنت الفعل هنا ما يهمه معرب حىت جيزم الشيخ :

  وهلذا بقي الفعل جبميع حروفه . )) تكونن

)) أي فال تكن من الشاكني؛ وقد أشكل هذا التعبري على كثري من الناس وقال:  فال تكن من الممترين ((قوله: 

أفيشك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ أفيشك ؟ واجلواب عن هذا أن نقول: هذه اآلية أو هذا التعبري ال يدل 

مرتين، تعريض على وقوع الشك من الرسول صلى اهللا عليه وسلم بل وال على إمكانه؛ وإمنا يراد به التعريض بامل

باملمرتين وذمهم؛ فلو قلت لرجل صاحل: ال تكن من الفاسقني؛ هل معىن ذلك أن الرجل فاسق؟ ال؛ ولكن معناه 

)) ليس  (( ال تكونن من الممترينالتعريض بالفاسقني وأم على خلق ينبغي أن يفر منهم كل عاقل؛ فكذلك 

لكن املعىن التعريض باملمرتين الشاكني؛ ومنهم يف هذه معناها أن الرسول ميكن أن يكون منهم أو أنه منهم؛ 

املسألة منهم النصارى؛ ألن النصارى يعتقدون بأن عيسى ابن اهللا فهم ممرتون خبرب اهللا شاكون فيه وإال فليس يف 

هرا وال التوراة وال اإلجنيل وال القرآن وال غريها من الكتب املنزلة أن عيسى ابن اهللا؛ وليس فيها أيضا ما يفيد ظا

احتماال أن عيسى ابن اهللا ومع ذلك شكك هؤالء النصارى وصاروا يبثون عقيدم الفاسدة بأن عيسى ابن اهللا؛ 



)) ينهاه اهللا تعاىل أن يكون من املمرتين ال ألنه منهم وال ألنه ميكن أن  ال تكونن من الممترين ((طيب إذا 

هلم بالذم؛ ونظري ذلك كما قلت لكم: أن تقولوا لشخص ، تعريضا يكون منهم؛ ولكن تعريضا هلؤالء املمرتين

لك: أنا فاسق ؟ اهللا يهديك؛ أقول: ما قلت أنك فاسق؛ لكنين  مستقيم تقول: ال تكن من الفاسقني؛ سيقول

وقال بعض أهل العلم حال هلذا اإلشكال املتوهم قال: إن اخلطاب للرسول صلى  أعرض بذم هؤالء الفاسقني .

املراد أمته، اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم واملراد أمته؛ لكن هذا القول ضعيف جدا؛ ألن اهللا عليه وسلم و 

)) كيف نقول  الحق من ربك ((اخلطاب صريح بأنه للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وكذلك احملادثة مع الرسول 

املعىن أو هو القول؛ وهو بعيد من املراد احلق من ربك فال تكونوا يا أمة حممد من املمرتين؛ هذا مؤدى هذا 

األسلوب القرآين ولكن املعىن الذي ذكرته هو الصواب، أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل ميرتي ولن ميرتي 

  ولكن هذا من باب التعريض؛ كأنه يقول: استمر على ما أنت عليه من اليقني وما أقبح حال هؤالء املمرتين .

  )) مطلقا ؟ مثل آدمك ((هل قوله تعاىل: السائل : 

ال ال؛ يف اخللق بس، يف اخللق؛ ألن النصارى اشتبه عليهم األمر ملا خلق بدون أب، اشتبه عليهم األمر  الشيخ :

  فقالوا هو ابن اهللا .

  )) احلق هل نقول أنه فاعل لفعل حمذوف ؟ الحق من ربك ((شيخ ! قوله تعاىل: السائل : 

إذا قلنا إنه فعل حمذوف ترتب عليه حذف ثالثة أشياء؛ إذا قلنا إنه فاعل لفعل حمذوف ترتب على هذا  الشيخ :

حذف ثالثة أشياء ما هي؟ الفعل، والفاعل واملفعول؛ أو الفاعل موجود؟ ترتب حذف شيئني: الفعل واملفعول؛ 

ذف كثريا وهو االسم ألن حذف وإذا قلنا إنه خرب ملبتدأ حمذوف ترتب على ذلك حذف واحد؛ وأيضا واحد حي

   االسم أكثر من حذف الفعل يف الغالب .

  ؟فيتورع أن يقول هم يف النار شيخ أحسن اهللا إليكم؛ بعض الناس يشتبه عليه أخذ اجلزية من النصارى السائل : 

والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب  ((هذا ال ينبغي االشتباه فيهم اآليات الكثرية الصرحية  الشيخ :

فآمنوا باهللا  وجل يف سورة األعراف: (( ويقول اهللا عز ))؛ خالدين فيها أولئك هم شر البرية في نار جهنم

وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ))؛ األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ورسوله النبي

ن هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ال يتبع ما والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي واحد م أنه قال: (

إذالال هلم ولعلهم إذا عاشوا بيننا  ؛ جئت به أو  قال: ال يؤمن بما جئت به إال كان من أصحاب النار )



يرجعون إىل احلق ألن كتبهم تصرح بأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم على احلق؛ مع أن القول الراجح أن اجلزية 

نعم فيه فرق بني  م؛ تؤخذ من كل إنسان؛ ألن املقصود أن يكون اإلسالم هو العايل .تؤخذ منهم ومن غريه

؛ ألن الدعاء كل إنسان عنده إميان فهو خائف؛ من كان باهللا أعرف كان منه أخوف؛  الدعاء وبني اخلرب

  ين هذا بعيد .واإلنسان خيشى؛ لكن خرب اهللا عن رسوله إنه جائز أن يكون من املمرتين أو هو اآلن من املمرت 

قادر ؛ واهللا سبحانه وتعاىل  خلق آدم من تراب وبقي هكذا ملدة طويلة مث نفخ فيه الروحشيخ ؟ اهللا السائل : 

  ؟ ملاذا اختار هذه الكيفية أو أو على أن يقول للشيء كن فيكون فما احلكمة 

يقول إن اهللا قادر أن يقول كن فيكون قبل أن خيلق من الرتاب مث  ؛ أما مر علينا هذا؟ كل خلق اهللا الشيخ :

حتتاج إىل حكمة  ع ذلك ما فعل؛ ألن املخلوقات .بكلمة كن؛ وماهللا يكونه ؛ كل املخلوقات قادر أن خيلقها 

 وتدرج، وأشياء حيتاج بعضها إىل بعض؛ وهلذا ما خلق السموات واألرض بكن؛ خلقها يف ستة أيام وهو قادر أن

  خيلقها بكلمة كن .

   شيخ ؟ ما يتكلم اهللا تعاىل به عند اخللق هل هو بالعربية ؟السائل : 

  يعين ما يتكلم اهللا به عند إرادة اخللق ما ندري هل هو باللغة عربية أو ال ؟ الشيخ :

  ؟ إذا كيف نستدل  السائل : 

  .كلمة كن هذه حرفني اثنني واحد قبل الثاين هذا هو الرتتيب  الشيخ :

   )) .  الحق من ربك ((شيخ ؟ يف قوله: السائل : 

أمسعتم كالم األخ هداية ؟ مسعنا؛ يقول: إن الفاء رابطة جلواب شرط مقدر كذا؟ أي نعم؛ نقول: ال  الشيخ :

حاجة إىل هذا؛ ألنه ينبغي أن نفهم القاعدة ألننا ال نلجأ إىل التقدير إال عند الضرورة إليه أما مىت استقام الكالم 

بدون تقدير فهذا هو الواجب؛ ألنك إذا قلت إن الكالم ال يستقيم إال بتقدير، إذا قلت إن الكالم فيه شيء 

مقدر معناه أن الكالم اآلن ناقص؛ وال ميكن أن نصف الكالم بالنقص إال عند الضرورة؛ إذا رأينا أنه ال يستقيم 

   ريغ أي بسبب كونه من ربك ال تكن من املمرتين .إال بالتقدير فنعم؛ أما هنا فيستقيم وجنعل الفاء هنا للتف

(( إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

الحق من ربك فال تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 



هو القصص لم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين إن هذا وأبناءكم ونساءنا ونساءك

أعوذ باهللا من  . )) فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدينالحق وما من إله إال اهللا وإن اهللا لهو العزيز الحكيم 

 ((هذا مبتدأ درس الليلة ؟ الفوائد أخذت ؟ الفوائد  )) فمن حاجك فيه ((وجل:  الشيطان الرجيم. قال اهللا عز

 ))؟ نعم. الحق من ربك (()) أخذنا فوائدها ؟ اليت بعدها؛ واليت بعدها؟ إذا  ذلك نتلوه عليك من اآليات

يف هذه اآلية من الفوائد: أن اهللا تعاىل ال  )) . الحق من ربك فال تكن من الممترين ((وجل:  قال اهللا عز

ومن فوائدها: فضيلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلضافة الربوبية  . )) الحق من ربك ((ال احلق؛ يصدر منه إ

ومن فوائدها: النهي  إليه؛ وذلك ألن الربوبية هذه خاصة، والربوبية خاصة تفيد معىن أخص من الربوبية العامة .

(( ومن فوائدها: أن املمرتين كثريون؛ لقوله:  . )) فال تكن من الممترين ((عن الشك فيما أخرب اهللا به؛ لقوله: 

))؛ وإن كان حيتمل أن يراد به اجلنس فيصدق بواحد؛ لكن الظاهر األول؛ والشك أن املمرتين من  من الممترين

ومن فوائدها:  بين آدم كثريون؛ ألن ذرية بين آدم منهم تسع مائة وتسعة وتسعون من ألف كلهم من أهل النار .

)) ال يعين أن الرسول ميكن أن  فال تكن من الممترين ((ض أو جواز املخاطبة بالتعريض؛ ألن قوله: جواز التعري

يكون منهم بل هو تعريض ؤالء وأم ذووا خلق سيء فال تكن منهم؛ وإن كان هو ليس منهم ال باعتبار الواقع 

، ومسيت اادلة حماجة ألن  أي جادلك )) حاجك )) (( (( فمن حاجك فيهمث قال اهللا تعاىل:   وال باملستقبل .

) أي  تحاج آدم وموسى كل واحد من املتجادلني يديل حبجته من أجل أن خيصم اآلخر وحيجه ومنه احلديث: (

إذا جادلك؛ ومسيت  )) حاجك ((طلب كل واحد منهما أن حيج اآلخر؛ وأيهما الذي حج ؟ آدم، آدم نعم؛ 

)) من هذه  فمن حاجك وقوله: (( اادلة حماجة ألن كل واحد من املتجادلني يديل حبجة ليغلب اآلخر .

)) الضمري يعود على عيسى؛ واملراد  فمن حاجك فيه (())؛ وقوله:  فقل تعالوا ((شرطية، وجواب الشرط: 

 فمن حاجك فيه ((ر؛ لكن يف شأنه وقضيته؛ وقوله: باحملاجة يف عيسى ليس يف ذاته ألن عيسى معلوم أنه بش

)) من الذين ميكن أن حياج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عيسى؟ هم النصارى؛ وهذه اآلية وما قبلها كلها نزلت 

)) يعين بعد أن علمت قضيته  فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم (( . يف وفد جنران من النصارى

أتى مبن دالة على أن النيب  )) من بعد ما جاءك ((الذي حياجك فيه أدعه للمباهلة؛ ويف قوله: وشأنه وتيقنته؛ ف

)) تدل على أن هناك مهلة بني علم  من بعد صلى اهللا عليه وسلم أمر باملباهلة بعد أن تروى من العلم؛ ألن ((

الذي جاءه وبني احملاجة اليت وقعت خبالف لو قال: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك؛ فإا تفيد البعدية لكن ال 

تفيد على الرتاخي واملباعدة؛ ومعلوم أن اإلنسان كلما متعنت النظر فيما علم ازداد به أيش؟ ازداد به علما ويقينا؛ 

وجل؛ فإن اهللا تعاىل أوحى إىل نبيه  )) عن أي طريق؟ عن طريق اهللا عز ما جاءك من العلم من بعدوقوله: ((



 )) قل ((قلنا إن  ل تعالوا)) ق فقل تعالوا (( يف شأن عيسى ما مل يكن عند غريهوسلم  حممد صلى اهللا عليه

؛ )) مجع تعالوا ((وفيه إشكال ألن  . )) فعل أمر مبين على حذف النون والواو فاعل تعالوا ((جواب الشرط؛ و

اجلواب: أن األمساء املوصولة  أيش؟ مفرد؛ فكيف صح أن يكون اجلمع عائدا على املفرد ؟ )) من حاجك ((و

وأمساء الشرط املشرتكة يعين اليت تصلح للمفرد وغريه جيوز يف العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ وأن يعود 

؛ فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار مفردا وباعتبار املعىن صار مجعا؛ وال فرق بني أن يكون هذا إليها باعتبار املعىن

ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها  ((اجلائز يف كالم واحد أو يف كالمني؛ فمثال 

))  قد أحسن اهللا له (( ؛املعىنخالدين فيها أبدا ))  )) ؛ (( يدخله ؟ (( ما الذي رؤي يف ذلك))  األنهار

ومن يؤمن  ((اللفظ؛ آية واحدة   فيها اللفظ، مث املعىن مث اللفظ؛ كذا؟ ؛ لو رؤي اللفظ كل هذه اجلمل لقيل: 

ولو )) ؛  باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا

جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا قد  باهللا ويعمل صاحلا يدخلهم جناترؤي املعىن لقيل: ومن يؤمن 

فعل األمر ؟ أو فعل أمر ؟ نقول: هي فعل أمر ألن  هل هي اسم )) تعالوا ((وقوله:  أحسن اهللا هلم رزقا)) .

اسم فعل األمر ال تدخله العالمات يعين ما تتصل به الضمائر، اسم فعل األمر ال تتصل به الضمائر؛ قال اهللا 

ملاذا مل يقل: هلموا ؟ ألنه اسم فعل األمر، واسم ))  هلم إلينا (())  هلم إلينا والقائلين إلخوانهم تعاىل: ((

؟ ؛ فإن اقرتنت به  سهوا األمر ال تتصل به الضمائر؛ وهلذا تقول للجماعة: سه ؟ يعين اسكتوا وال تقول فعل 

))  تعالوا (()) فعل أمر وإال اسم فعل األمر ؟ فعل األمر؛ طيب  تعالوا ((الضمائر صار فعل أمر؛ وهلذا نقول: 

 ندع أبنائنا ((وقوله:  ي هذا لريتفع إليه فيكلمه مبا يريد .يعين أقبلوا؛ لكنها أقبلوا بتعال وارتفاع وكأن املنادي يناد

)) ندع كيف ندع وين الواو ؟ هذه حمذوفة الواو على سبيل اجلزم؛ ألا جواب ؟ جواب الطلب، أي األمر، 

تعالوا ندع  فقل (( جواب الطلب وهو األمر؛ ومعلوم أن جوب األمر إذا سقطت منه الفاء وجب اجلزم فيه .

ندع  (( . )) كيف قال: ندع ومل يقل أدع؟ نعم مل يقل ذلك ألم إذا جاءوا معه صاروا مجاعة أبنائنا وأبنائكم

) أبنائنا ) )) هذه اآلية كما ترون بصيغة اجلمع؛ (( أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم

)) الرسول واحد ومل يقل:  ونسائنا (()) هم مجاعة ال بأس ؛  وأبنائكم ((والرسول واحد صلى اهللا عليه وسلم؛ 

)) الرسول واحد وإال عدة أنفس ؟ واحد؛ فما  وأنفسنا وأنفسكم (()) مجاعة واضح؛  ونسائكم ((ونسائي؛ 

)) املراد بأبنائنا  ندع أبنائنا وأبنائكم ((املراد ذا؟ اختلف املفسرون يف ذلك؛ فقال بعض املفسرين: املراد بقوله: 

 ((فاطمة بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  )) نسائنا (()) املراد بـ ونسائنا ونسائكم (()) احلسن واحلسني؛ 

 ((حسن واحلسني؛  )) أبنائنا (()) علي بن أيب طالب؛ فيكون أربعة ؟ كذا ؟  األنفس )) املراد بـ(( وأنفسنا



بن أيب طالب؛ أما هؤالء النفر الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أوالد،  )) علي  أنفسنا (()) فاطمة؛  نسائنا

كلهم رجال بالغون عاقلون؛ إما أربعة عشر أو اثنان املهم أم رجال ليس معهم أحد؛ فقال بعض أهل العلم: 

يعين أبناء املسلمني يعين ننتخب طائفة منا تأيت هي وأبنائها ونسائها  )) ندع أبنائنا ((ندع حنن املسلمني؛ املراد 

وأنتم كذلك تنتخبون مجاعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم جنتمع ونبتهل؛ وهذا القول الشك أنه موافق متاما 

مجاعات، بني  لظاهر اآلية؛ ألن اآلية بصيغة اجلمع والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغريه يكون بني

مجاعات يقول لك هاتوا ربعكم وجنيب بربعنا؛ وقد ذهب إىل هذا حممد رشيد يف تفسريه؛ وهو الشك تفسري 

 (()) احلسن واحلسني؛  بأبنائنا ((مطابق لظاهر اآلية متاما؛ لكن أكثر املفسرين خيتارون القول األول: أن املراد 

الب حلديث ورد يف ذلك؛ واملسألة ال توافق ظاهر اآلية يعين هذا على بن أيب ط وأنفسنا)) (()) فاطمة؛  ونسائنا

القول ال يوافق ظاهر اآلية؛ أوال: أن أبناء مجع ونا مجع وإذا قلنا: احلسن واحلسني صارا اثنني ابنان جلمع وإال 

يف اللغة العربية أيش؟  لواحد؟ لواحد؛ أيضا النساء مل يكن يف اللغة العربية أن املراد بالنساء البنات، املراد بالنساء

الزوجات، املراد الزوجات؛ وأيضا أنفسنا كيف يعرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن علي بن أيب طالب بنفسه 

 إن (وال يعرب عن احلسن واحلسني بنفسه؛ أيهما األقرب؟ احلسن واحلسني حىت إن احلسن مساه الرسول ابنه فقال: 

 يطابق هذا التفسري؛ وقد زعم حممد رشيد رضا أن تفسريها باألربعة من ) وهلذا ظاهر اآلية ال ابني هذا سيد

تفسري الرافضة، من تفسري الرافضة وقال: إن اآلية ال تنطبق عليها؛ لكن احلديث الوارد يف ذلك يدل على أنه له 

النفس منه أصال؛ والشك أن آل البيت يدخل فيهم هؤالء األربعة الشك يف هذا؛ لكن انطباقها على اآلية يف 

أم يريدون أن جيمعوا مجاعة  على كل حال املسألة انتهت لكن ما املراد باألنفس واألبناء والنساء ؟ املراد . شيء

معهم أبنائهم ونسائهم وأنفسهم؛ وهذا أعز ما يكون عند اإلنسان يف الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبنائه 

  زوجاته، خيضرون وحيضر اخلصم أيضا نفسه وأبنائه ونسائه



)) على بن أيب طالب حلديث ورد يف  وأنفسنا (()) فاطمة؛  ونسائنا ((؛  )) احلسن واحلسني بأبنائنا ((أن املراد 

" مجع وإذا ذلك؛ واملسألة ال توافق ظاهر اآلية يعين هذا القول ال يوافق ظاهر اآلية؛ أوال: أن "أبناء" مجع و "نا

قلنا: احلسن واحلسني صارا اثنني ابنان جلمع وإال لواحد؟ لواحد؛ أيضا النساء مل يكن يف اللغة العربية أن املراد 

بالنساء البنات، املراد بالنساء يف اللغة العربية أيش؟ الزوجات، املراد الزوجات؛ وأيضا أنفسنا كيف يعرب الرسول 

 طالب بنفسه وال يعرب عن احلسن واحلسني بنفسه؛ أيهما األقرب؟ احلسن صلى اهللا عليه وسلم عن علي بن أيب

وهلذا ظاهر اآلية ال يطابق هذا التفسري؛  ) سيد إن ابني هذا (واحلسني حىت إن احلسن مساه الرسول ابنه فقال: 

آلية ال تنطبق وقد زعم حممد رشيد رضا أن تفسريها باألربعة من تفسري الرافضة، من تفسري الرافضة وقال: إن ا

عليها؛ لكن احلديث الوارد يف ذلك يدل على أنه له أصال؛ والشك أن آل البيت يدخل فيهم هؤالء األربعة 

على كل حال املسألة انتهت لكن ما املراد  . الشك يف هذا؛ لكن انطباقها على اآلية يف النفس منه شيء

وا مجاعة معهم أبنائهم ونسائهم وأنفسهم؛ وهذا أعز ما باألنفس واألبناء والنساء ؟ املراد أم يريدون أن جيمع

يكون عند اإلنسان يف الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبنائه زوجاته، خيضرون وحيضر اخلصم أيضا نفسه وأبنائه 

فنجعل لعنة اهللا  (()) نبتهل أي نتضرع ونبالغ يف الدعاء؛ مث فسر االبتهال بقوله:  ثم نبتهل ((ونسائه؛ قال: 

 (()) يعين نتضرع ونلح يف الدعاء أصح من القول بأن معىن  نبتهل (())؛ وهذا القول يف أن  على الكاذبين

فنجعل لعنة اهللا على  ((بنلتعن مل نكسب معىن جديدا عند قوله:  )) نبتهل (()) نلتعن؛ ألننا إذا فسرنا  نبتهل

)) نتضرع بالدعاء ونلح استفدنا زيادة معىن  نبتهل (( )) تكون الثانية بالنسبة لألوىل مكررة؛ وإذا قلنا الكاذبين

وهو املبالغة يف التضرع واإلحلاح؛ وهلذا يقال: ابتهل إىل اهللا يف الدعاء وال يفهم املخاطب إال أن املعىن تضر وأحل 

ح يا مجاعة )) الدعاء السيئ إال إذا قرن مبا يدل عليه؛ واض نبتهل ((يف الدعاء الصاحل وال ميكن أن يكون املراد 

)) يعين  نبتهل ((؟ تقول هذا الرجل ابتهل إىل اهللا يف الدعاء يعين دعا بالصاحل لكن أحل؛ فالصواب أن معىن 

)) ألنه مر علينا  ندع ((جنعل معطوفة على ؟  )) فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين (( .  نتضرع ونلح يف الدعاء

أنه إذا تكررت املعطوفات فالعطف على األول؛ ألن املعطوف فرع واملعطوف عليه هو األصل واملعطوف  :قاعدة

)) كاذبني  على الكاذبين (( )) أي طرده وإبعاده عن الرمحة لعنة اهللا فنجعل لعنة اهللا )) (( ((عليه هو األول؛ 

)) فمن   لعنة اهللا على الكاذبين ((إذا جعلنا منا أو منكم؛ وهذا العدل واإلنصاف؛ ألن اهللا يعلم من الكاذب؛ ف

احلكمة يف ذلك أنه إذا   لكن ما الشأن أو ما احلكمة يف إحضار األبناء والزوجات ؟ . كان كاذبا فعليه اللعنة

كانت العام فاللعنة تشمل اجلميع اللعنة تشمل اجلميع؛ وهلذا ملا دعاهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل املباهلة 

امتنعوا ، قالوا ننظر مث تشاوروا فيما بينهم ورجعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من الغد وقالوا ما نالعن ما 



وا لو أننا التعنا ورجعنا إىل أهلينا ما وجدناهم فال نلتعن؛ يعرفون أن النيب صلى اهللا عليه نلتهب؛ أليش؟ ألم قال

)) الكاذب القائل بغري الصدق، هذا الكاذب من  على الكاذبين ((؛ وقوله: وسلم على حق وأم على باطل 

لى اهللا عليه وسلم حق؛ وجه يف هذه اآلية الكرمية إثبات أن ما جاء النيب ص  قال بغري الصدق فهو الكاذب .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جتوز املباهلة إال بعلم، بأن يكون عند  ذلك أن اهللا أمر بأن يلتعن مع هؤالء .

من بعد ما جاءك من  ((اإلنسان علم اليقيين؛ أما إذا كان شاكا فال جيوز؛ فالبد أن يكون عنده علم؛ لقوله: 

فقل تعالوا ندع أبنائنا  ((ية الكرمية: جواز طلب املباهلة عند عناد اخلصم؛ لقوله: ومن فوائد اآل . )) العلم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من آداب االلتعان إحضار األبناء والنساء؛ ألن ذلك أشد خوفا  )) ....  وأبنائكم

يضا: جواز الدعاء باللعنة على من ومن فوائد اآلية الكرمية أ بالنسبة للمباهل، خياف أن يعم اهلالك مجيع هؤالء .

خالف احلق؛ لكن بالوصف ال بالشخص؛ كيف قلنا بالوصف ؟ ألن الكاذبني وصف أما الشخص فال جيوز 

الدعاء عليه باللعن ولو كان كافرا، الشخص ال جيوز أن تعلنه ولو كان كافرا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 

 ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو  ((اه اهللا عن ذلك، وقال: لعن أبا جهل وغريه من طغاة قريش

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز املباهلة؛ لكن اشرتط العلماء للمباهلة شرطني؛ الشرط  )) . يعذبهم فإنهم ظالمون

لإلنسان أن يعرض ؛ أما األمور اليت ليست امة فال ينبغي  ؛ والشرط الثاين أن تكون يف أمر هام األول العلم

هل يستفاد من اآلية الكرمية جواز انغمار الشخص يف العدو يف باب املقاتلة ؟ كيف شيخ ؟ يعين  نفسه للخطر .

؛ ألن هذا اإلنسان الذي علم أن احلق معه وجاز أن يلتعن كأمنا دخل يف أمر يكون  ينغمر يف العدو ويغرر بنفسه

له أن يدخل يف هذا األمر الذي خيشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه  ؛ فلما كان على احلق وأجزنا سببا هلالكه

   اللعنة ؟ رمبا يؤخذ لكنه آخذ بعيد .

  نعم يا آدم ؟ الشيخ :

  ؟ )) ندع نسائنا ((هل نأخذ من اآلية:  السائل :

  نأخذ من اآلية  الشيخ :

  ونسائه ؟يقول نأخذ من اآلية أنه ينبغي لإلنسان أن يعلم أهله، أبنائه  الشيخ :

  ؛ أي نعم جنيبهم عند االلتعان . ما يؤخذ يا آدم الشيخ :

  شيخ ؟  السائل :



  أمحد  الشيخ :

  ؟ صاحب القاموس أن اللعن هوما قاله  السائل :

  ال، الصواب الثاين فقط . الشيخ :

  املباهلة بني املسلمني جائزة أو ال ؟ السائل :

دعا عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما إىل املباهلة يف مسألة الفرائض ؛ وهلذا  جائزة يف األمور املتيقنة الشيخ :

  املعروفة .

  ؟ ذكرنا املالعنني مثال يف آل مثال صاحب ال  من أهله ما هو أصحاب حقه؛  شيخ السائل :

  كيف ؟   الشيخ :

اللعنة باهل هم يتابعون هذا صاحب احلق لو من أهله هم أصحاب حق يعين  يعين آل اخلصم الذين السائل :

  هل تعهم أم ال ؟ 

  ؛  أصله إذا كانوا على حق وقالوا واهللا حنن ما نأيت بأهلنا أنت على حق، ما جييئون الشيخ :

  خيشون من صاحبه؟  السائل :

ال ال، ال خيشون، يقولون ال؛ وهلذا ملا تشاور وفد جنران بعضهم مع بعض قالوا ما ميكن، بعضهم أرادوا  الشيخ :

   آلخرين .لكن منعهم ا

  يف تعريف الكذب لو أضفنا كلمة حقيقة ؟  السائل :

  أيش؟ الشيخ :

  ؛  لو أضفنا كلمة حقيقة السائل :

  أيش لون يعين ؟  الشيخ :

  حىت خترج التورية ؟ السائل :



   نعم . ) كذب ثالث كذبات براهيم: (إعليها كذب كما يف حديث  ال ما حاجة ألن التورية يطلق الشيخ :

  ؟إ معني بعينه إذا علم أنه كافر هل جيوز اللعن بشخص السائل :

ميكن إذا مات جيوز إذا مات على الكفر مع أنه قد يقال: إنه ال جيوز ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  الشيخ :

  ؛ ) فإنه أفضوا إلى ما قدموا ال تسبوا األموات (قال: 

  شيخ إذا ما جيوز ؟ السائل :

  ، أحسن تركه نعم . واهللا األحسن تركه الشيخ :

  شيخ أحسن اهللا إليكم؛ إذا كان شخص كافر وقلت عليه من اهللا ما يستحق فهل هذا جيوز ؟ السائل :

   اللهم اهده أخصر وأنفع . الشيخ :

  طيب مات  السائل :

  مات يأخذ ما يستحق الشيخ :

صص الحق وما من إله إال اهللا وإن هو القلإن هذا  ((من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم  عوذ باهللاأ

اهللا لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 

فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا  وبينكم أن ال نعبد إال اهللا إال اهللا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

 ((قوله تعاىل:  ؛ إن هذا لهو القصص الحق )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  . ))مسلمون 

هذه اجلملة كما ترون مؤكدة؛ نعم ؟ فوائد؛ أيش الفوائد؟ آية مباهلة، آية مباهلة  )) إن هذا لهو القصص الحق

  ,  يلتعن مع هؤالء ثاين: أنه إن اهللا أمره أن طيب آية املباهلة اقرأها علي ؟  ؛ ما أخذنا الفوائد

 األوىل: ثبات أن ما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم حق؛ وجه ذلك أن اهللا أمر بأن يلتعن مع هؤالء . الطالب :

الثانية: أنه ال جتوز املباهلة إال بعلم، بأن يكون عند اإلنسان علم اليقيين؛ أما إذا كان شاكا فال جيوز؛ فالبد أن 

الثالثة: جواز طلب املباهلة عند عناد اخلصم؛  )) . من بعد ما جاءك من العلم ((يكون عنده علم؛ لقوله: 

الرابعة: أن من آداب االلتعان إحضار النساء واألوالد ألن  . ))... ا ندع أبنائنا وأبنائكم فقل تعالو  لقوله: ((

  ؛  ذلك أشد خوفا للنساء يف املباهلة



  أيش؟  الشيخ :

   ألن ذلك أشد خوفا ؛ الطالب :

  أشد خوفا من أيش؟   الشيخ :

اخلامسة: جواز الدعاء باللعنة على من خالف احلق؛ لكن  . ؛ نعم أشد خوفا بالنسبة للمباهلة الطالب :

؛ كيف قلنا بالوصف ؟ ألن الكاذبني وصف أما الشخص فال جيوز الدعاء عليه باللعن  بالوصف ال بالشخص

 . ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل لعن أبا جهل وغريه من طغاة قريش اه اهللا عن ذلك ولو كان كافرا

أن  :؛ والشرط الثاين العلم :الشرط األول؛  ملباهلة شرطنيجلواز ا؛ لكن اشرتط العلماء  جواز املباهلةالسادسة: 

السابعة: هل  ؛ أما األمور اليت ليست امة فال ينبغي لإلنسان أن يعرض نفسه للخطر . تكون يف أمر هام

يستفاد من اآلية الكرمية جواز انغمار الشخص يف العدو يف باب املقاتلة ؟ يعين ينغمر يف العدو ويغرر بنفسه؛ 

؛ فلما كان على  ي علم أن احلق معه وجاز أن يلتعن كأمنا دخل يف أمر يكون سببا هلالكهألن هذا اإلنسان الذ

 هخذمأق عليه اللعنة ؟ رمبا يؤخذ لكنه احلق وأجزنا له أن يدخل يف هذا األمر الذي خيشى أن يكون كاذبا فتنطب

    بعيد .

هذه اجلملة كما ترون مؤكدة مبؤكدين؛ املؤكد األول:  )) إن هذا لهو القصص الحق قال اهللا تعاىل: (( الشيخ :

إن؛ ألن إن للتوكيد؛ واملؤكد الثاين: الالم؛ واملؤكد الثالث: هو؛ ألن هو ضمري الفصل، وضمري الفصل له ثالث 

قلت: فوائد؛ الفائدة األوىل: احلصر؛ الثانية: التوكيد؛ الثالثة: الفرق بني الصفة واخلرب؛ ويتضح ذلك باملثال؛ فإذ 

زيد هو الفاضل؛ فهنا هو ضمري فصل؛ أفادت هذه الفوائد الثالث؛ أفادت احلصر، حصر الفضل يف زيد، زيد 

هو الفاضل؛ وأفادت التوكيد؛ ألن قولك: زيد فاضل دون قولك: زيد هو الفاضل، يف توكيد أفضليته؛ الثالث: 

ب إىل خرب؛ طيب زيد الفاضل ويش الفصل بني الصفة واخلرب؛ بأنك لو قلت: زيد الفاضل لتشوف املخاط

هنا لو كان يف غري القرآن وقيل: هذا  . حاله؟ فإذا قلت: زيد هو الفاضل، علم أن كلمة فاضل أيش؟ هي اخلرب

 إن هذا ((وجل:  وقوله عز القصص احلق، استقام الكالم؛ ولكن يفوت يف الكالم أيش؟ هذه املؤكدات الثالثة .

بن مرمي عليه الصالة والسالم؛ وتعرفون أن اهللا سبحانه وتعاىل تعاىل يف شأن عيسى )) املشار إليه ما ذكره اهللا 

))  لهو القصص الحق ((وقوله:  . حتدث عن عيسى بن مرمي يف هذه اآليات حديثا مسهبا طويال عنه وعن أمه

عىن القصص مصدر قص يقص قصا وقصصا؛ لكنه هنا حيتمل أن يكون مصدرا وحيتمل نعم أن يكون مصدرا مب



الفعل وحيتمل أن يكون مصدرا مبعىن اسم املفعول أي إن هذا هلو املخصوص احلق، وسواء قلنا ذا أو هذا 

هنا صفة للقصص؛ واحلق إن قيل يف مقابلة احلكم فهو  )) الحق ((فاملؤدى واحد؛ فإن هذا القصص احلق؛ و

)) فإذا  ربك صدقا وعدال وتمت كلمة ((مبعىن العدل وإن قيل يف مقابلة اخلرب فهو مبعىن الصدق يف قوله تعاىل: 

قيل لك: حكم القاضي على فالن لفالن بكذا، فقلت: هذا حكم حق؛ فاملعىن ؟ عدل؛ وإذا قيل لك: أخربنا 

فقلت هذا حق أي صدق؛ فاحلق إن كان يف مقابلة احلكم فهو مبعىن العدل وإن كان يف مقابلة اخلرب فالن بكذا؛ 

فهو مبعىن الصدق؛ هنا هل هو مبعىن اخلرب ؟ يعين هل هو يف مقابل اخلرب أو يف مقابل احلكم ؟ خرب، ألن 

أي  )) ص الحقهذا لهو القص إن (()) ما قد سبق؛ طيب  نحن نقص عليك من أنباء ((القصص خرب 

الصدق الذي ال خيالف الواقع بل يطابقه متام املطابقة؛ فما قاله النصارى يف عيسى بن مرمي مما خرج عن خرب اهللا 

)) هذه اجلملة كما ترون أيضا فيها حصر وفيها  وما من إله إال اهللا ((مث قال اهللا تعاىل:  . عنه فهو كذلك باطل

ثبات؛ النفي يف قوله: ما؛ واإلثبات يف قوله: إال؛ وأما التوكيد ففي قوله: من توكيد؛ أما احلصر فطريقه النفي واإل

إىل)) ألن من حرف جر زائد من حيث اإلعراب؛ لكنه يزيد املعىن، هو زائد من حيث اإلعراب لكنه يزيد املعىن؛ 

ة هي زائدة زائدة؛ زائدة من ماذا يزيد املعىن؟ يزيد املعىن توكيدا؛ وهلذا نقول إن حروف الزائدة يف القرآن الكرمي

إله إال  ((وقوله:  . حيث اإلعراب، زائدة من حيث املعىن أي أا تفيد معىن زائدة على ما لو مل تكن موجودة

املألوه هو املعبود حمبة وتعظيما؛ وال يصدق هذا حقا إال على اهللا عزوجل؛ وكلمة إله هنا  إله مبعىن مألوه؛ و اهللا))

ولكنها مبعىن مفعول؛ والكلمة هذه أعىن اإلله مبعىن املألوه أو فعال مبعىن املفعول كثرية يف اللغة على وزن فعال؛ 

ما أشبه ذلك؛ غراس مبعىن . األخ أنت ؟ مغروس، وبناء مبعىن مبين، فراش مبعىن العربية كالغراس والبناء والفراش و 

وما من  ((و املعبود حمبة وتعظيما هذا مألوه . وقوله: ؛ طيب فما معىن املألوه ؟ قلنا: ه مفروش،  إله مبعىن مألوه

إال هذه أداة استثناء واجلملة اليت قبلها فيها شيء حمذوف تقديره: وما من إله حق إال اهللا؛ وعلى  )) إله إال اهللا

ق يعين خال )) إال اهللا ((هذا فنعرب كلمة اهللا بدل من خرب حمذوف الذي تقديره: ما من إله حق إال اهللا؛ 

السموات واألرض عزوجل؛ فعيسى ليس بإله وأمه ليست بإله؛ وجربيل ليس بإله وميكائيل ليس بإله ؛ وال أحد 

هذه اجلملة  . ما من إله إال اهللا )) ((وجل؛ وهلذا قال:  يستحق هذا الوصف إال خالق السموات واألرض عز

إله إال  وما من ((صر وطريقها النفي واإلثبات؛ ؟ مبن الزائدة؛ وفيها احل ؛ مباذا مؤكدة وإال غري مؤكدة ؟ مؤكدة

هي علم خاص بالرب عزوجل ال يسمى به غريه وال يوصف به غريه؛ وهو يف األصل إله  )) اهللا ((كلمة   )) اهللا

لكن لكثرة االستعمال حذفوا اهلمزة وقالوا: اهللا؛ كما حذفوا اهلمزة يف قوهلم: الناس وأصله أناس؛ وكما حذفوا يف  

أولئك  ((ة؛ وكذلك الشر كلمة: خري وشر؛ فالن خري من فالن أي أخري منه؛ لكن لكثرة االستعمال حذوا اهلمز 



وإن اهللا لهو  (( . )) وما من إله إال اهللا (()) أصلها أشر؛ لكن حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال؛  شر مكانا

  ))  العزيز الحكيم

  هذه اجلملة أيضا كما ترون مؤكدة مبؤكدات هداية اهللا ؟  الشيخ :

  ؛  إن، ولالم، وضمري الفصل الطالب :

))  وإن اهللا لهو العزيز الحكيم ((أحسنت؛ إن والالم يعين مبؤكدات ثالثة: إن والالم وضمري الفصل؛  الشيخ :

ففيها توكيد بثالث أدوات: إن، والالم والثالث: ضمري الفصل؛ كما قلنا آنفا إن ضمري الفصل تفيد احلصر 

)) العزيز من أمساء اهللا  غيره العزيز الحكيموإن اهللا لهو ال (( )) يعين ال غريه،  لهو العزيز الحكيم ((فيكون: 

والعزة قال العلماء: إا ذات ثالث معاين: عزة مبعىن  )) . قل هللا العزة جميعا ((سبحانه وتعاىل، وله العزة مجيعا 

عظيم، العزة مبعىن القدر يعين أنه عزوجل ذو قدر  . ؛ والثالث: عزة مبعىن االمتناع القدر؛ وعزة مبعىن القهر والغلبة

وجل؛ ومنه قول القائل: فالن عزيز علي يعين ذو قدر عندي له قدر عندي؛  ذو قدر عظيم ال يقدره إال اهللا عز

الذي  وجل هو الغالب وعزة القهر أي أنه عز .؛ هذه عزة أيش؟ القدر فاهللا تعاىل عزيز مبعىن ذو قدر رفيع عظيم

أي غلبين يف اخلطاب؛ فهذه عزة الغلبة؛  )) في الخطابفقال أكفلنيها وعزني  ((ال يغلب؛ ومنه قوله تعاىل: 

  ويقول الشاعر األول: 

  واألشرم المغلوب ليس الغالب     أين المفر واإلله الطالب                         

 . طيب الثالث: عزة االمتناع، عزة االمتناع أي أنه ممتنع أن يناله سوء؛ ومنه قوهلم: أرض عزاز لقوا وصالبتها

   ؛ فعلى هذا تكون العزة هلا ثالثة معاين

  املعىن األول يا آدم ؟   الشيخ :

  عزة االمتناع؛  الطالب :

  يعين ؟  الشيخ :

  يعين ذو العزة؛  الطالب :

  ال عزة االمتناع ما هي ذو . الشيخ :



  عبد اهللا ؟  الشيخ :

  األول: عزة القدر؛  الطالب :

  والثاين؟  الشيخ :

  عزة القهر؛  الطالب :

  والثالث ؟ عزة أيش؟ القدر والقهر ؟ القهر هو الغلبة  الشيخ :

  نعم عزة امتناع . الطالب :

  ، قبله ؟  معناهاويش؛ ال طيب عزة القدر  الشيخ :

  ؛ نعم ذو قدر علي ورفيع الطالب :

  ؛  نعم ذو قدر عليم ورفيع الشيخ :

  ومنه قول القائل:  الشيخ :

  علي .فالن عزيز  الطالب :

  الثاين: عزة القهر ويش معناها ؟  الشيخ :

  أي عزيز؛  الطالب :

  طيب ويش معناها ؟  الشيخ :

  أي الغلبة؛  الطالب :

  ))  اهللا غالب إن ((؛ ومنه قوله تعاىل:  أي الغالب الشيخ :

  أي غلبين . )) أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال: (( الطالب :

  الثالث ؟  الشيخ :



  ؛  امتناع أي أن اهللا ميتنع أن يناله السوء الطالب :

  ومنه قوهلم:  الشيخ :

  أرض عزاز  الطالب :

  أي أرض الصلبة اليت ال تؤثر فيها املعاول . الشيخ :

)) سلم اهللا هلم ذلك قال نعم  لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل ((ما قال املنافقون:  الشيخ :

 . )) وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون ؟ قال: (( خيرج األعز األذل لكن من هو األعز

)) تفسر أو مشتقة من احلكم واإلحكام ،  الحكيم )) (( وإن اهللا لهو العزيز الحكيم وجل: (( يقول اهللا عز

واإلحكام؛ وكل عزيز إذا اقرتن يف عزته احلكمة واحلكم كملت عزته؛ وذلك ألن  )) مشتقة من احلكم الحكيم ((

العزيز إذا غلب ومل يكن له احلكمة أداه غلبته إىل الطيش، تؤديه غلبته إىل الطيش وعدم ضبط النفس؛ فإذا 

وتعاىل  )) من احلكم واإلحكام؛ فهو سبحانه الحكيم ((اجتمعت العزة واحلكمة كمل املوصوف ما؛ أقول 

حاكم وال حاكم غريه وهو احملكم أي املتقن ملا حكم به سواء كان احلكم كونيا أو شرعيا؛ واحلكمة أو اإلحكام 

بل  ؛الذي مبعىن اإلتقان هو وضع الشيء يف موضعه الالئق به حبيث ال يقال إن هذا غري الئق أو غري موافق

طيب مث  )) مشتق من أين ؟ من احلكم واإلحكام . لحكيما ((مطابقا ملا تقتضيه املصلحة؛ إذا  يكون موافقا به

نقول: احلكم نوعان: حكم كوين وحكم شرعي؛ فاحلكم الكوين ما قضى به اهللا قدرا؛ واحلكم الشرعي ما قضى 

والفرق بينهما ظاهر: احلكم الشرعي  . به شرعا؛ انتبه احلكم الكوين ما قضى به قدرا والشرعي ما قضى به شرعا

حيبه اهللا عزوجل فعال أو تركا؛ فإن ى عن شيء فهو حيب تركه، وإن أمر بشيء فهو حيب فعله؛  يتعلق فيما

احلكم الكوين يتعلق فيما حيبه وما ال حيب  . وميكن أن يتخلف احلكم الذي حكم اهللا به، هذا احلكم الشرعي

حلكم الكوين البد أن يقع وال ميكن أن يتخلف البد أن يكون؛ ما أدري واضح وإال ال؟ واضح؛ الفرق إذا ا

واحلكم الشرعي ميكن أن يقع وميكن أن ال يقع؛ الثاين: أن الشرعي يتعلق مبا حيبه واحلكم الكوين يتعلق فيما حيبه 

هذا حكم شرعي، حكم شرعي؛  )) ال تقربوا الزنا ((طيب يتضح هذا مبثال: فإذا قال اهللا تعاىل:  وما ال حيبه .

ليهم اخلطاب أن ال يزنوا؟ أو قد يزنون وقد ال يزنون ؟ قد يزنون وقد ال يزنون؛ وهلذا هل ميكن أن يقع من الوجه إ

)) القضا هنا شرعا ألننا نرى كثريا من الناس بل أكثر  وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إياه نقول يف قوله تعاىل: ((

؛ ثانيا: هل يقضي اهللا مبا ال حيب الناس مل يعبدوا اهللا؛ بل عبدوا غريه أو مل يعبدوا أحدا؛ فالقضا هنا شرعي



شرعا؟ ال، ال يقضي إال مبا حيب؛ إن كان ما حيبه تركا جاء بصيغة النهي؛ وإن كان ما حيبه فعال جاء بصيغة 

)) طاعة اهللا ورسوله حمبوبة إىل  الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم يا أيها ((األمر 

نفس  )) اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا ((عمال حمبوب إىل اهللا؛ األول أمر والثاين ي؛ اهللا؛ عدم إبطال األ

)) ي؛ فالشرك حمبوب إىل اهللا تركه؛ والعبادة حمبوب إىل اهللا فعلها،  ال تشركوا ((أمر  )) اعبدوا ((الشيء 

وقضينا إلى بني  ((من وقوعه؛ قال اهللا تعاىل:  القضاء الكوين قلنا فيما حيبه اهللا وفيما ال حيبه؛ والبد . عبادة اهللا

هذا قضاء كوين وإال شرعي؟ كوين؛ ال  )) الكتاب لتفسدن في األرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إسرائيل في

 ((ميكن أن يكون شرعا؛ ألن اهللا ال حيب الفساد وال حيب املفسدين؛ لكنه كوين؛ وقع وإال ما وقع؟ وقع نعم 

إىل آخر اآليات؛ وبعضهم يقول إن املرة الثانية مل تقع ، واهللا أعلم؛ على كل حال  أولهما . . .)) فإذا جاء وعد

طيب؛ قال اهللا  قت ما ميكن أحد يتخلف عنه واضح ؟القضاء الكوين فيما حيب وما ال حيب والبد من وقوع امل

 كوين وإال شرعي؟ كوين، هذا كوين.))  فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إال دابة األرض تعاىل: ((

احلكم صار، احلكم يكون كونيا ويكون شرعيا؛ ما هو الكوين؟ ما قضاه اهللا تعاىل قدرا؛ والشرعي ما قضاه شرعا 

احلكم الكوين والشرعي كالمها مقرون باحلكمة؛ ألن اهللا حاكم حمكم؛ فال ميكن أن يكون  وجاءت به الرسل .

واحلكمة إما يف الصورة واهليئة وإما يف الغاية؛ وكالمها أيضا موجود يف الشرع والقدر حيكمه إال على وفق احلكمة؛ 

يعين شرعا وكونا؛ فاملخلوقات وجودها على هذا الوصف واهليئة اليت هي عليه اآلن موافق للحكمة، وإال ال؟ 

شك أنه موافق للحكمة، موافق؛ يعين لو تفكر يف الكليات واجلزئيات، فكر يف اإلنسان كونه على هذا الوصف ال

والشرع جندها أيضا موافقا للحكمة؛ إن نظرت  مث فكر يف أجزائه الصغرية والكبرية جتدها كلها موافقة للحكمة .

إىل الصالة وإذا يف غاية احلكمة روضة من رياض العبادات، قيام، قعود، ركوع، سجود وقراءة ؛ تسبيح، تعظيم 

)) وإن نظرت إىل الزكاة فكذلك؛ الصيام؛ احلج؛ كل العبادات جتد أا  فيها من كل زوج بهيج ((ودعاء روضة 

مطابقة للحكمة يف اهليئة اليت هي عليها؛ مث الغاية، الغاية من هذا اخللق أو من هذا الشرع الشك أنه غاية محيدة 

)) فالغاية  بالحق بينهما العبين ما خلقناهما إال (( وما خلقنا السموات واألرض وماوجل عليها  حيمد اهللا عز

من خلق السموات واألرض غاية محيدة، والغاية من الشرع غاية محيدة ال صالح للعباد إال بالشرع الذي يشرعه 

: حكم كوين وحكمة يتضمن أربع حاالت )) الحكيم ((اهللا له؛ حينئذ نقول: بناء على ذلك يتبني أن القول يف 

و إن اهللا لهو  ((؛ األقسام أربعة كلها مأخوذة من قوله: صورية وغائية؛ حكم شرعي وحكمة صورية وغائية

  ففي هذه اآلية الكرمية من الفوائد: تأكيد أن ما أخرب اهللا به عن عيسى بن مرمي هو احلق .  )). العزيز الحكيم



ويتفرع على هذه القاعدة: أن كل ما خاله مما تكلمت فيه النصارى يف شأن عيسى فهو كذب باطل ال يوافق 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي أو أن من بالغة الكالم أن يكون مطابقا للواقع، أو موافقا ملقتضى  الواقع .

إن هذا لهو القصص  ((احلال، من بالغة الكالم أن يكون موافقا ملقتضى احلال؛ وجه ذلك: أن هذه اجلملة: 

ن دعاية النصارى قوية ال يبطلها إال كالم مؤكد إما )) أكدت بثالثة مؤكدات؛ ألن املقام يقتضي هذا؛ إذ أ الحق

باللفظ وإما باحلال، يعين إما باملقال وإما باحلال؛ وهكذا ينبغي لكل إنسان يتكلم بكالم أن تقتضي احلال أن 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن القصص قد يكون حقا وقد  يكون مؤكدا فإن البالغة أو مقتضى البالغة أن يؤكده .

باطال؛ القصص من حيث هو من قطع النظر عن القاص قد يكون حقا وقد يكون باطال كذبا؛ من أين  يكون

يؤخذ؟ من وصف القصص باحلق؛ ألن األصل يف الصفة أن تكون خمرجة ملا عدى املوصوف، هذا األصل؛ وهلذا 

 ((إذا نقول: لو جاءت صفة غري خمرجة ملوصوف يسموا صفة كاشفة ال مانعة، صفة كاشفة ال مانعة؛ 

)) صفة أيش؟ مانع وإال كاشفة ؟ مانع؛ يعين متنع ما سواه؛ وعلى هذا  الحق (()) األصل أن  القصص الحق

فتكون األخبار فيها كذب وفيها صدق من حيث هي خرب؛ وإمنا قيدنا ذلك بقولنا: من حيث هي خرب، خيرج 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال إله يف  الوجوه . بذلك خرب من؟ خرب اهللا ورسوله فإنه ال حيتمل الكذب بوجه من

الوجود إال اهللا؛ ولكن املراد ال إله حق؛ ويتعني أن يكون ذلك هو املراد؛ ملاذا؟ ألن هناك آهلة موجودة تعبد من 

وقال  ((عليه الصالة والسالم:  لنيبتها لدون اهللا وتسمى آهلة وينكر حصر اآلهلة بواحد؛ ترت قريش يف خماطب

)) ـ اهللا أكرب ـ العجاب أن تكون  الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب

اآلهلة إهلا واحدا؟ أو أن تكون اآلهلة متعددة ؟ الثاين، الثاين هذا العجاب؛ أما أن يكون اإلله واحدا فهذا هو 

حق؛ جيب أن نقيد هذا، إله حق سوى من؟ الصواب؛ لكن هم مكابرون؛ على كل حال ال يوجد يف الكون إله 

إن هي إال  ((وجل؛ أما اآلهلة الباطلة فهي آهلة باطلة؛ وإن مسيت آهلة فهي كما قال اهللا تعاىل:  سوى اهللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن سالمة العقيدة  )) . أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل اهللا بها من سلطان

مة؛ ألنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إال اهللا فإنك لن تتجه إىل من سوى اهللا؛ فيها الراحة التا

والشك أن هذا راحة؛ احنصار اهلدف واملقصود من أكرب أسباب راحة اإلنسان؛ إذا تعددت األهداف واملقاصد 

  )لزمه من بورك له في شيء فلي تبلبل اإلنسان؛ وهلذا يذكر عن عمر بن اخلطاب أنه قال: (

 



)؛ أي شيء بارك لك فيه  من بورك له في شيء فليلزمه (وهلذا يذكر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: 

قى؛ بعض الناس لوتشوف إنك مطمئن فيه، سيارة، بيت، زوجة، صاحب، أي شيء فالزمه فإنه خري من أن تت

يقول واهللا اليوم زاد املستقين وباكر واملنتهى بعده اإلقناع وبعده املهذب وبعهد املدونة ملالك كل يوم له كتاب؛ 

هذا يروح عليه الوقت ما يضيع شيء، ملاذا؟ ألن اهلدف مل يتحد؛ هؤالء املشركون أيضا يعبدون الالت إذا مل 

منا  أحجار ثالثة جيعلها للقدر وواحد الرابع جيعله إله يعبده؛  تنفع راح إىل العزى إذا مل تنفع املنات، إذا مل تنفع

إذا مل ينفع عجن عربي    من التمر وجعله إله؛ إذا مل ينفع راح إىل الشمس والقمر؛ على كل حال إذا كانت 

وما من  ((قال: العقدية السلمية بأن ال يتجه اإلنسان إال إىل اهللا وال يعبد إال اهللا فإنه جيد الراحة التامة؛ وهلذا 

 )) ما من إله إال اهللا ((ويف هذا رد على النصارى الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة؛ ألنه قال:  )) إال اهللا إله

والعجيب أن من سفه النصارى وضالهلم يقولون: اآلهلة ثالثة لكنها واحد؛ كيف ثالثة واحد ؟ هل ميكن الثالثة 

ث، صاروا إله ثلث، وإله الثاين ثلث، وإله الثالث ثلث؛ أما أن يكون  واحد ؟ إذا جعلت الثالثة واحد صار ثل

)) رد على  وما من إله إال اهللا ((كل واحد مستقال مث تقول هم واحد هذا مكابرة للمعقول؛ إذا يف اآلية الكرمية 

ويف اآلية الكرمية من الفوائد: إثبات  من؟ النصارى، على النصارى الذين يقولون إن املسيح عيسى بن مرمي إله .

)) وأل هنا تفيد االستغراق أي مجيع أنواع العزة ثابتة هللا سبحنه  وهو العزيز ((العزة؛ بل متام العزة هللا؛ لقوله: 

فيتفرع على هذا أنه ال حاكم إال  . وإثبات احلكم أيضا )) الحكيم ((وفيها إثبات احلكمة هللا يف قوله:  وتعاىل .

احلكومة السلطانية القدرية واحلكومة الشرعية هي هللا وحده؛ فمن سيطر على اخللق باحلكم السلطاين ومل ، اهللا

يراقب الرب فقد شارك اهللا أو فقد جعل نفسه شريكا هللا يف هذا احلكم؛ ومن شرع للناس قوانني خمالفا لشرعه 

 ((وجل  لذي يشرع  وحيكم هو اهللا عزفقد جعل نفسه شريكا مع اهللا، واختذ لنفسه منصبا ال يستحقه؛ ألن ا

ويتفرع على هذا أيضا: أن واجبنا حنو أحكام اهللا الكونية  . )) العزيز الحكيم ((ال سواء  )) وإن اهللا لهو

والشرعية التسليم والرضاء والقناعة وأن ال نطلب سواه؛ ألن نعلم أا مبنية على احلكمة؛ وهلذا كان السلف 

إذا قضى اهللا؛ بل كل مؤمن ما هو السلف الصاحل فقط ـ كل مؤمن إذا قضى اهللا ورسوله الصاحل رضي اهللا عنهم 

أمرا مل يكن هلم اخلرية من أمره؛ حىت إم جييبون إذا سئل عن احلكمة جييبون بقال اهللا وقال الرسول؛ عائشة ملا 

صيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصالة ؟ فقالت: كان ي ما بال الحائض تقضي الصوم وال تقضي سألتها املرأة: (

)؛ واملؤمن حقا العابد حقا هو الذي يقتنع مبا ال يعرف حكمته كما يقتنع مبا  الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة

يعرف حكمته، هذا املؤمن حقا؛ أما ال يقتنع حبكم اهللا إال إذا عرف حكمته فهو يف احلقيقة ليس عبادا هللا على 

ني له احلكمة اقتنع وإن مل تتبني مل يقتنع؛ وهلذا نرى أن يف إجياب رمي وجه الكمال؛ بل عابد هلواه، إن تب



وجل الذي نص عليه الرسول صلى اهللا  اجلمرات وهي احلصا يف مكان معني نرى أن فيها مع إقامة ذكر اهللا عز

ن معني تعبدا عليه وسلم أيش؟ متام العبودية، متام العبودية وكماهلا؛ ألن كون اإلنسان حيمل حصا يرميها يف مكا

هللا هذا من كمال العبودية؛ كون اإلنسان مثال يصلي أو يتجنب الزنا خوفا من اهللا ورجاء للثواب يف الصالة 

واضح احلكمة فيها؛ لكن كونه يرمي احلجرات احلصاة يف مكان معني قد ال تتبع احلكمة لو ال أن الرسول أخربنا 

فاملهم أنك مىت آمنت بأن اهللا له احلكمة يف حكمه الكوين والشرعي بأا إلقامة ذكر اهللا وفيها متام العبودية؛ 

ازددت القناعة والرضا مبا حكم به؛ أما احلكم الكوين فسرتضى أو سينفذ عليك رضيت أو ما رضيت ؛ لكن 

الشأن كل الشأن يف احلكم الشرعي هو الذي باختيارك؛ أما الكوين فليس باختيارك سيكون عليك مهما كان 

    األمر .

  هل فيه أم اختذوا إهلا ثالثا مثل النصارى ؟ )) عزير ابن اهللا ((قوله تعاىل خمربا عن اليهود بأم قالوا:  السائل :

؛ ألن البنوة دون مرتبة األبوة؛ لكن النصارى صرحوا  ال ما هو بصريح هذا، ما هو بصريح باأللوهية الشيخ :

  ؟  )) أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ((ذا؛ وهلذا يقول اهللا لعيسى بن مرمي: 

  شيخ ما هو الفرق بني اهليئة والصورة ؟ السائل :

   ؛ اهليئة قد تكون يف األفعال واألقوال؛ والصورة قد تكون يف األجساد الشيخ :

  الشكل ؟  السائل :

  شكل اجلسم نعم. الشيخ :

  )) هل هذا تأكيد ؟ الحق إن هذا لهو القصص ((يف قوله تعاىل:  السائل :

؟ اجلملة نفسها ما فيها  ، هذا مستفاد من األخذ ما يقال تأكيد؛ إذا قلت: هذا حق هل فيه توكيد ال الشيخ :

  تأكيد؛ لكن احلق مفهوم من املعىن .

من بإله شيخ أحسن اهللا إليك؛ إذا قيل للنصارى: كيف تقولون إن اهللا ثالث ثالثة هم يقولون حنن نؤ  السائل :

  ؟واحد فكيف نرد عليهم 



، هذا من  طيب تؤمن مبا ال حقيقة له ؟ لكن هذا من ضاللك أن تؤمن بأن ثالثة صاروا شيئا واحدا الشيخ :

لكن هم يقولون ذوات أعيان عيسى وأمه يتصف بألف صفة ؛ هو لو قال إنه صفات قلنا نعم ميكن  ضاللك

   ا ؟؛ صاروا واحد؛ كيف صاروا واحدوجل والرب عز

  ؟ حث حكمة اهللا تعاىل يف أفعالههل من حرج أن نب السائل :

على كل حال البحث يف احلكمة السرتشاد هذا ال بأس به، البحث عن احلكمة السرتشاد ال بأس به؛  الشيخ :

احلكمة وهلذا ملا أخرب النيب عليه الصالة والسالم النساء بأم أكثر أهل النار قلن: مب يا رسول اهللا؟ علمهن ويش 

؛ لكن يسأل  ) فالذي يسأل عن احلكمة لالطمئنان الشك أنه ال بأس به تكثرن اللعن وتكفرن العشير قال: (

   احلكمة يقول إن علمت باحلكمة وإال فال قبول هذا ما صار مؤمنا .

؛ ما يصري  ما حيبه، والشرعي  ؛ احلكم الكوين ما حيبه اهللا وما ال حيبه احلكم كوين والشرعي قلنا يا شيخ السائل :

  )) هذا شرعي فهل اهللا حيبه ؟ ال تقربوا الزنا ((مبا ال حيبه مثل 

  احلكم ما هو اآلن ؟  الشيخ :

  ؛  )) ال تقربوا الزنا (( السائل :

  ي؛  الشيخ :

   ؛ لكن الزنا مكروه السائل :

أيه مكروه لكن قلنا احملبوب إىل اهللا إما فعل وإال ترك، إن كان تركا فهو منهي عنه وإن كان فعال فهو   الشيخ :

  ؛  مأمور به

  يعين شرعي بس ما حيبه اهللا ؟  السائل :

  فيما حيب اهللا؛ لكن إن اهللا قد حيب الرتك فينهانا وقد حيب الفعل فيأمرنا . الشيخ :

  سواء أكد أو مل يؤكد فما هي الفائدة من توكيده ؟ إذا كنا نصدق بالقرآن السائل :

ويش تقولون يف هذا ؟ يقول أخ خالد إذا كنا نصدق بالقرآن سواء أكد أو ما أكد ويش الفائدة من  الشيخ :

ما هو مصدق ؛ ما كل واحد يصدق بالقرآن؛ لكن قد يقول: إذا كان غري مصدق  التوكيد ؟ الرد على الفعل



أوال: ألن الكالم القرآن جرى على أسلوب عريب؛  . ، تقول هذا غري صحيح غري وارد سواء أكد أو ما أكد

   الثاين: أن الشيء املؤكد البد أن تقتنع به النفوس أكثر حىت لو كان غري مؤمن البد أن تقرتن أكثر.

  ؟  يعين صفة العزة لإلنسان يعين عندنا شيخ رجل امسه عبد العزيز فبعض يسميه العزيز ؟ السائل :

؛ واإلنسان الذي يقول عزيز يسمي ابنه عزيز مثل الذي مسى ابنه  املؤمنون هلم العزة والرسول له العزة الشيخ :

، الصحابة من امسه حكيم، وحكيم قرينة عزيز يعين أن كلمة  حكيم يف عهد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يقصد منها جمرد العلم فقط؛ وهلذا نقول ليس فيها شيء عزيز ال يقصد املسمي ا املعىن الذي اشتقت منه؛ وإمنا 

   . نعم

شيخ قلنا إن احلكم الشرعي والكوين كالمها مقرون باحلكمة الصورية واحلكمة الغائية فيما املراد بالصورية  السائل :

  ؟

افق يعين كون الشيء على هذا الوجه موافق للحكمة يعين كون مثال اإلنسان ميشي على رجليه مو  الشيخ :

   ؛ للحكمة لكن لو ميشي على رأسه ؟ غري موافق للحكمة

  الغاية ؟  السائل :

  اهللا قال إن اهللا خلق اإلنسان للعبادة . الغاية الشيخ :

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إال اهللا وإن  ((؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا اهللا لهو العزيز الحكيم 

وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك باهللا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

وراة واإلنجيل إال من بعده براهيم والذين وما أنزل في التإقل يا أهل الكتاب لم تحاجون في  بأنا مسلمون

أفال تعقلون هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم واهللا يعلم وأنتم 

))  فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين ((. قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ال تعلمون )) .

)) الضمري يعود على هؤالء النصارى  فإن تولوا ((قال:  فوائد اآلية السابقة . هذا مبتدا درس الليلة وقد أخذنا

فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم  ((الذين طلب منهم النيب صلى اهللا عليه وسلم املباهلة فقال: 

) وسبق أم امتنعوا عن املباهلة ألم يعلمون ) الكاذبين وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على



 ((وجل:  يقول اهللا عز . أم لو باهلوا ألخذهم العذاب؛ ألن الرسول صلى اهللا علي وسلم حق وهم على باطل

 فإن اهللا عليم بالمفسدين (()) يعين عن املباهلة وعن إتباعك يا حممد فإمنا هم مفسدون؛ وهلذا قال:  فإن تولوا

)) ومل يقل: عليم م؛ بل أظهر يف موضع اإلضمار؛ اإلظهار يف موضع اإلضمار له فوائد؛ الفائدة األوىل: 

التسجيل أو انطباق الوصف يف هذا املظهر على من يعود عليه؛ يعين أن هذا الوصف الذي جعل يف موضع 

الفائدة الثانية:  لكن وصفهم  بالفساد . الضمري ينطبق على مرع الضمري فكأنه قال: فإن تولوا فإن اهللا عليم م؛

 ((؛ فإذا قال:  العموم؛ ألنه لوجاء الضمري هنا حسب السياق فإن اهللا عليم م، اختص العلم مبن؟ م هم

الفائدة الثالثة: أن هذا الفعل الذي حصل من هؤالء الذين جعل  . )) صار عاما فيهم ويف غريهم بالمفسدين

ر عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عرب به يف موضع الضمري يعين أن فعلهم فساد اإلظهار يف موضع اإلضما

وجل؛ ووجه ذلك:  ففي هذه اآلية الكرمية: ديد من توىل عن دين اهللا عز وهو التويل واإلعراض عن دين اهللا . 

خيفى عليه حاهلم ؛ وأنه ال ألن املقصود من ذكر علمهم م ديده )) فإن اهللا عليم بالمفسدين قوله: ((

ظهر  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التويل عن دين اهللا فساد، كما قال اهللا تعاىل:  سيعاقبهم مبا تقتضيه حاهلم .و 

وهل التويل نفسه فساد أو أنه سبب للفساد ؟ اجلواب  الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس )) .

؛ ووجه كونه فسادا أنه إذا تويل عن دين اهللا حل حمله ما سواه؛ على هذا أن نقول: هو فساد وسبب للفساد

ومعلوم أن دين اهللا صالح وما سواه فساد؛ وهلذا جند القوانني احملكمة يف عباد اهللا ال تصلح اخللق، ال يصلح 

لفهم اخللق منها إال ما وافق الشرع؛ وأما ما خالف الشرع فإنه فساد مهما كان واضع القوانني يف الذكاء وا

ألحوال الناس فإم إذا وضعوا القوانني ما خيالف شرع اهللا فإنه فساد يف كل حال؛ إذا نفس التويل فساد مث هو 

ظهر الفساد  ((أيضا سبب للفساد؛ ألن اجل  والقحط وضيق الرزق والفنت كلها سببها املعاصي قال اهللا تعاىل: 

ولو  ) وقال اهللا تعاىل: ((يرجعون ) لذي عملوا لعلهمفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ا

ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا  أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان  ((وقال اهللا تعاىل:  )) يكسبون

إذا فالتويل عن شريعة اهللا أيش؟  ذاقه اهللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ))؛فكفرت بأنعم اهللا فأ

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن كل من توىل عن دين اهللا فهو مفسد، كل من توىل عن  فساد وسبب للفساد .

)) وهلذا قال كثري من املفسرين يف  فإن اهللا عليم بالمفسدين دين اهللا فهو مفسد وإن زعم أنه مصلح؛ لقوله: ((

)) أي ال تفسدوها باملعاصي؛ فكل عاص فهو مفسد  تفسدوا في األرض بعد إصالحها وال ((قوله تعاىل: 

شاء أم أىب؛ وكل مطيع هللا فهو مصلح؛ ألن بضدها تتبني األشياء؛ فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلح؛ 



 بنفسه غري مصلح لغريه وقد يكون صاحلا لنفسه مصلحا لغريه؛ فإذا كانلكن الطائع يف احلقيقة قد يكون صاحلا 

عابدا داعيا إىل اهللا صار صاحلا مصلحا وإذا كان عابدا غري داعيا هللا صار صاحلا غري مصلح لكنه ليس على 

ا أهل قل ي ((مث قال اهللا تعاىل:   وجل . وجه التمام يف الصالح ألن من متام الصالح أن تدعوا إىل اهللا عز

للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد  )) قل (()) اخلطاب يف قوله:  الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

بقل املوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية  مر بنا قاعدة: أن اهللا تعاىل إذا صدر الشيء

 ((به؛ ألنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء خلصوصه؛ وإال فجميع القرآن مأمور للنيب عليه الصالة والسالم أن يقوله؛ 

ون شامال )) أهل الكتاب يعين م اليهود والنصارى وعلى هذا فاملراد بالكتاب اجلنس ليك قل يا أهل الكتاب

أليش؟ ذكرت أن املراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ وقلت: على هذا يكون الكتاب اجلنس ليكون شامال؟ 

التوراة واإلجنيل؛ فيا أهل الكتاب يعين يا أهل التوراة واإلجنيل؛ وإمنا خاطب هؤالء بأهل الكتاب أو وصفهم 

ة واإلجنيل؛ وهلذا مسوا أهل الكتاب وإال فإنه ما من رسول إال بذلك ألنه ال يوجد كتب منزلة باقية آثارها إال التورا

 معهم يعين مع الرسل (( )) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم ((ومعه كتاب يدعوا به كما قال اهللا تعاىل: 

والنصارى  )) لكن الكتب اليت بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيري هي اليت عند اليهود الكتاب والميزان

)) فسرها  أهل الكتاب ((هنا لو قال لنا قائل:  . اليهود والنصارى من املراد م ؟ )) يا أهل الكتاب (( .

مبرادها وبلفظها ؟ نقول نفسرها بلفظها أي يا أصحاب الكتاب، يا من محلتم الكتاب؛ هذا يسمى تفسري لفظا؛ 

التفسري اللفظي هو الذي يفسر الكلمة بقطع النظر عن املراد ا؛ التفسري املراد يعين مراده اليهود والنصارى؛ فأما 

يعين أقبلوا؛ وتعال فعل أمر وليس  )) تعالوا (( والتفسري املراد الذي هو مقصود الكالم هم من يراد بالكالم .

اسم فعل خالفا ملن زعم من النحويني أا اسم فعل؛ والدليل على أا فعل: حلقوق الفاعل ا يعين اتصال 

الضمري ا واسم الفعل ال يتصل به الضمري؛ تقول تعالوا للجماعة؛ تعاليا ملن؟ للمثىن؛ تعاليني جلماعة اإلناث؛ 

هي فعل يعين أقبلوا؛ خبالف هلم، هلم هذه اسم فعل؛ الدليل ؟ ألا ال تتغري وال يلحقها تعايل للواحدة؛ فإذا 

)) أقبلوا إلينا؛ إىل كلمة وفسرها  تعالوا (()) ومل يقل: هلموا إلينا؛  والقائلين إلخوانهم هلم إلينا ((الضمري 

)) سواء يعين عدل؛ ألن سواء سواء ((لكن وصف هذه الكلمة قبل أن يفسرها  ))؛ أال نعبد إال اهللا ((بقوله: 

هنا مصدر مبعىن اسم الفاعل أي مستوية ليس فيها حيل؛ مستوية بيننا وبينكم واملستوية بني الضد وضده يعين 

أا عدل ليس فيها جنف من هؤالء وال من هؤالء، سواء؛ إذا سواء مصدر أيش؟ مبعىن اسم الفاعل أي مستوية 

) املضري يف بيننا يعود على املسلمني ) وبينكم بيننا ((فيها ميل لنا وال ميل لكم؛  بيننا وبينكم أي يعين عدل ال

)) هذه الكلمة سواء كل الرسل  نعبد إال اهللا أال ((الضمري على أهل الكتاب؛ ما هذه الكلمة ؟  )) وبينكم ((



 )) قبلك من رسول إالوما أرسلنا من  ((متفقون على هذه الكلمة من نوح إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ 

كملها ؟ شرطتها ؟ أجب بالصدق ؟ هل شرطت أو ال؟   وما أرسلنا من قبلك من رسول إال )) ((أمحد ؟ 

) نعم؛ فإذا كانت الرسل فاعبدون ) (( وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أناطيب 

سواء بيننا  ((ذا دعوناكم إليها فهذا عدل ليس فيها حيز؛ عليه الصالة والسالم متفقني على هذه الكلمة إذا فإ

اجلر على أا  )) أال نعبد إال اهللا ((وعلى هذا فيكون موضع قوله:  )) أال نعبد إال اهللا (()) هي  وبينكم

؛ هي أال عطف بيان أليش ؟ لكلمة، عطف بيان لكلمة؛ وجيوز أن تكون خرب مبتدأ حمذوف أي هي أال نعبد

وجل؛ ال خنضع وال نذل الذل املطلق إال هللا  )) نعبد أي نذل وخنضع لغريه اهللا عز أال نعبد ((قوله:  نعبد؛ طيب

وجل؛ ألن العبادة يراد ا الذل واخلضوع الكامل املطلق ويراد ا املتعبد به يعين تطلق على معنيني:  وحده عز

العبادة تطلق على فعل العبد وعلى مفعول العبد؛ فإذا  تطلق على فعل العبد، وتطلق على مفعول العبد؛ انتبه ! 

كانت على فعله فهي التذلل واخلضوع، وإذا كانت على مفعوله فهي العبادات اليت يقوم ا واليت فسرها شيخ 

)) إما أن يقال بشموهلا  أال نعبد ((وهنا  اإلسالم ابن تيمية بقوله: اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه .

وحده؛ واستفدنا الوحدانية هنا من  )) إال اهللا ((وإما املراد ا فعل العبد يعين ذل العبد وخضوعه؛  للمعنيني

من  أيش؟ من احلصر؛ ألن ال نافية وإال مثبتة؛ وإذا جاء الكالم ذه الصيغة نفي وإثبات صار داال على احلصر.

ن؟ عيسى وأمه؛ وكذلك اليهود قالوا عزير ابن خيالف يف هذا ؟ خيالف النصارى ما يعبدون اهللا وحده؛ يعبدون م

)) ال نشرك اإلشراك معناه تسمية؛ وشيئا نكرة يف سياق النفي فتعم كل شيء؛ وهذا  وال نشرك به شيئا ((اهللا . 

حتقيق للتوحيد؛ انتبه ! حتقيق كيف كان حتقيقا ؟ ألن املراد ذا النفي إثبات كمال الضد؛ فهنا املنفي اإلشراك 

وجل عبادة ال شرك فيها؛ وذلك أن العبادة قد يكون فيها  كمال الضد وهو التوحيد أي أن نعبده عزإلثبات  

شرك، قد يكون اإلنسان عابدا هللا لكن العبادة خملوطة بالشرك؛ فإذا قلت: أعبد ربك وال تشرك به، صارت 

نعتربها من حيث املعىن توكيدا للتوحيد  )) وال نشرك به شيئا ((عبادة خالية من الشرك؛ وهلذا نعترب اجلملة الثانية 

يشمل أي شيء كان من بشر أو ملك أو جن أو مجاد أي  )) شيئا ((وقوله:  )) أال نعبد إال اهللا ((يف قوله: 

شيء؛ واستفدنا هذا العموم من أين؟ من أا نكرة يف سياق الشرط ؛ يف سياق النفي والنكرة يف سياق النفي 

هل  يبني لكم هذا: إذا قلت لك: افعل شيئا، ففعلت شيئا من األشياء وتركت أشياء أضرب لكم مثال للعموم .

هذا للعموم ؟ ال؛ افعل شيئا، شيئا ما هي للعموم؛ ألا نكرة لكنها يف سياق اإلثبات؛ وإذا قلت: ال تفعل شيئا، 

كرة يف سياق اإلثبات صارت للعموم يعين أي شيء تفعله فأنت خمالف؛ وهلذا من قواعد األصول عندهم أن الن

لإلطالق، والنكرة يف سياق النفي للعموم ؛ كذا عبد الرمحن ابن داود ؟ النكرة يف سياق اإلثبات لإلطالق؛ 



أنا ذكرت لك  . والنكرة يف سياق النفي للعموم؛ طيب النكرة يف سياق اإلثبات لإلطالق ويف سياق النفي للعموم

عل شيئا ونأيت مبثال أوضح ألن أخ عبد الرمحن يقول ما اتضت؛ أعتق ؛ ولندع افقبل قليل إذا قلت: افعل شيئا

رقبة، هذا أليش ؟ لإلطالق ؟ يعين أي رقبة تكون أعتق حيصل املقصود؛ ال تعتق رقبة؛ هذا للعموم لو عتقت أي 

نظيف  رقبة فأنت خمالف، وذاك لو أعتقت أي رقبة أجزأ فالفرق هو هذا؛ اشرتين ثوبا فاشرتيت ثوبا أي ثوب كان

وسق جديد أمحر أسود أيا كان؛ ال تشرتي ثوبا، هذا للعموم؛ أي ثوب جتيبها خطأ أنا قلت لك ال تشرتي؛ 

وال نشرك به شيئا وال يتخذ  ((قال:  فالنكرة يف سياق النفي للعموم والنكرة يف سياق اإلثبات لإلطالق .

واهللا هذا العدل؛ يعين ال تتخذونا حنن حنرم وحنلل ونفرض عليكم ما حنلل  )) بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

وحنرم؛ وال تفرضوا علينا أنتم ما حتللون وحترمون؛ ألن الذي حيلل وحيرم ويطاع قد اختذ ربا كما جاء يف احلديث يف 

رسول اهللا إنا لسنا  )) قال عدي بن حامت: يا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا ((قوله تعاىل: 

نعبدهم؛ قال: أليس حيلون ما حرم اهللا فتحلونه وحيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه؟ قال: نعم؛ قال: فتلك عبادم) 

نعبد اهللا وال نشرك به  ((واألمر ظاهر طاعة الغري يف التحليل والتحرمي شرك يف الطاعة والتشريع؛ فهو يقول: 

)) هذا باعتبار التشريع يعين ما  ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا ((هذه باعتبار العبادة؛  )) شيئا

أما إذا كان باهللا فأنتم  )) من دون اهللا ((نلزمكم مبا نقول وال تلزمونا مبا تقولون؛ إذا من املرجع؟ وهلذا قال: 

ون تفرضون علينا ما تشاءتلزموننا وحنن نلزمكم؛ حنن مل نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء أو جنعلكم ربا 

من دون اهللا؛ لكن إذا كان هذا بإذن اهللا ووحيه وشرعه واجب عليكم؛ واضح يا مجاعة ؟؛ إذا هذا متام العدل يف 

 )) بعضا أربابا من دون اهللا وال يتخذ بعضنا ((العبادة ويف التشريع؛ حنن ال نلزمكم وال تلزمونا بشيء دون اهللا؛ 

إذا هو متام العدل واإلنصاف يف احملاجة واملناظرة أن تكون الكلمة سواء ال جننف وال جينف علينا فإن تولوا 

فقولوا اشهدوا بأنا  ((أعرض ومل يأتوا هلذه الكلمة السواء فأعلنوها أنتم من أجل أن يبوءوا باٍإلمث؛ وهلذا قال: 

بأ بكم؛ فصارت هذه اآلية تدعوا اليهود والنصارى إىل أيش؟ )) يعين منقادون هللا متام االنقياد ولن نع مسلمون

سواء بيننا وبينكم  كلمة ((إىل العبادة إىل التوحيد واإلسالم وإىل العدل، إىل العدل، تفضلوا إيتوا احضروا تعالوا 

 فإن تولوا ((هذا هو العدل؛  )) أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

))؛ وإذا  بأنا مسلمون اشهدوا (()) شف التحدي  فقولوا اشهدوا ((فإم ال يريدون اخلري، أعلنوها أنتم  ))

أشهدناهم بأننا مسلمون فهو إعالن بأم غري مسلمني، بأم غري مسلمني إذ لو كانوا مسلمني النقادوا هلذه 

قادوا هلذه الكلمة لزمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصالة والسالم الكلمة السواء بيننا وبينهم ومعلوم أم لو ان

يف هذه اآلية الكرمية: بيان أو أمر    . حممد؛ ألن الذي جاء بالعبادة الصحيحة هو حممد عليه الصالة والسالم



 . )) الكتابقل يا أهل  ((الرسول عليه الصالة والسالم أن يدعوا أهل الكتاب إىل هذه الكلمة السواء؛ لقوله: 

وهنا سؤال: هل الرسول قال ذلك ؟ نعم قاهلا حىت كان يكتب ا إىل امللوك، ملا كتب إىل كسرى ما كتب وغريه 

)) من   قل يا أهل الكتاب (()) لكنه يقول:  يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ((يكتب: 

ه يقول إمنا كتبت لكم هذه اآلية بأمر من؟ بأمر اهللا؛ لكن )) فكأن قل يا أهل الكتاب ((كمال أدبه؛ إذا قال: 

لو قال: يا أهل الكتاب بدون قل لكان فيه احتمال أنه كتبها من عند نفسه؛ املهم أن الرسول صلى اهللا عليه 

معاندون إال من هدى اهللا، هدى لكنهم أبوا امتنعوا؛ ألم مصرون  ؛ودعاهم إىل هذه الكلمة وسلم قال ذلك

من فوائد هذه اآلية الكرمية: التنزل مع اخلصم  من النصارى أقواما ومن اليهود أقواما ومن املشركني أقواما .اهللا 

)) مع أن احلق مع من؟ ما فيه شك مع الرسول  سواء بيننا وبينكم ((إللزامه باحلق؛ كيف ذلك ؟ ألنه قال: 

عليه أتنزل معه وقلت انزل كلمة عدل بيننا صلى اهللا عليه وسلم؛ لكن من أجل إلزاما اخلصم وإقامة احلجة 

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب استعمال العدل يف املناظرة حىت مع العدو؛ ألن الرسول أمر بأن يعلن  وبينكم .

هذا؛ وإذا كان هذا واجبا يف مناظرة املسلمني مع الكفار فهو يف مناظرة املسلمني بعضهم مع بعض أوجب و 

من اخلطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال إمنا سواه خطأ وخطأ غريه، هو قد يكون  أوكد؛ وهلذا نقول:

خطأ باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه يعين إذا قال هذا القول خطأ باعتبار اعتقادي ما ننكر عليه؛ ألنه من املعلوم 

ن قال به، أن خيطأ من قال به وهذا أنه إذا اختار ضده فهو عنده خطأ وال ينكر عليه؛ لكن اإلنكار أن خيطأ م

فرق دقيق، فرق بني أن أعتقد أن هذا القول خطأ وال آخذ به وبني أن أخطأ من قال به؛ ألين إذا خطأته ادعيت 

العصمة يل والزلل له وهذا خطأ، هذا اخلطأ؛ وهلذا جيب يف املناظرة بني املسلمني كما جيب يف املناظرة بني 

ن بالعدل؛ من املعلوم أن امليزان العدل يف ذلك كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه املسلمني والكفار أن تكو 

وسلم، كتاب اهللا وسنة رسوله؛ ولكن املشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي يعين ومن الناس 

إصالح اخللق؛ فتجد مثال  من يكون ظاهريا حمضا ال ينظر إىل مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة اليت يقصد ا 

ذات شأن كبري يف اإلسالم وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبرية؛ يريد أن ينفذ شيئا من املسائل الذي ال تعرت 

منها مسائل اخلالف اليت يظهر فيها النزاع واملباينة بني املسلمني؛ وهلا أمثلة كثرية ممكن تفهموا؛ جتد مثال بعض 

ذا الشيء وإن كانت السنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق املسلمني وعداوم الناس يقول البد أن ننفذ ه

والبغضاء بينهم ال ينظر إىل أن الشرع يف احلقيقة مبين على اإللفة، مبين على اإللفة وائتالف القلوب؛ حرم البيع 

شياء كثرية إذا تأملتها على بيع مسلم ألن ذلك يؤدي إىل العداوة والبغضاء؛ النجش؛ اخلطبة على خطبة أخيه ، أ

وجدت أن هذا الشرع يرمي إىل أن يأتلف الناس وتتفق القلوب واحتاد األهداف؛ وأن املسائل اجلزئية إذا خيف 



منها الفتنة ترتك؛ واحلمد هللا هل عليك لوم إذا تركت األدىن لألعلى؟ ليس عليك لوم بل لك املدح؛ اللوم أن 

لوم؛ وهلذا نعلم علم اليقني أن الصحابة أفقه منا بكثري وأقوم منا يف أعماهلم تفعل األدىن لتفرط يف األعلى هذا ال

وأم أشد من حبا لشريعة اإلسالم ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض يف أمور ال يروا لكن من أجل املصلحة 

لى قواعد ائه عاهللا صلى اهللا عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبن وال خيفى عليكم أن رسول واتفاق القلوب؛

براهيم مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من أيش؟ خوفا من الفنت، خوفا من الفتنة؛ ألن إ

قريشا كانوا حديث عهد بالكفر؛ وكان عليه الصالة والسالم يرتك ما حيب ملصلحة الناس؛ كان يصوم يف السفر 

طر بعد العصر ورفع املاء ـ وهو على بعريه ـ على فخذه وملا قيل إن الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر، أف

وشربه والناس ينظرون؛ ما قال واهللا أنا صائم وما بقي إال جزء بسيط أريد أكمل؛ والصحابة رضي اهللا عنهم يف 

خالفة عثمان بقي رضي اهللا عنه سبع أو مثاين سنوات يقصر الصالة يف مىن؛ كم بقي يف اخلالفة ؟ اثنيت عشرة 

بعد مضي أكثر خالفته رأى عليه الصالة والسالم لسبب من األسباب أن يتم الصالة فأمت فبلغ ذلك من ؛ سنة

بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا كيف ؟ الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت يف أول خالفتك 

إنا هللا وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبري تقصر الصالة واآلن تتم؟  حىت إن ابن مسعود ملا بلغه ذلك اسرتجع قال: 

ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون أربعا مع اعتقادهم أا خالف السنة؛ أليش؟ من أجل احتاد الكلمة وعدم 

هللا التفرق؛ وملا سئل ابن مسعود قيل: كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعا؟ قال: اخلالف شر؛ هذا الفقه وا

  .هذا الفقه، هذه الشريعة 



؛  ومن الناس من يكون ظاهريا حمضا ال ينظر إىل مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة اليت يقصد ا إصالح اخللق

فتجد مثال  يريد أن ينفذ شيئا من املسائل الذي ال تعرت ذات شأن كبري يف اإلسالم وإن فات بذلك مصلحة 

واملباينة بني املسلمني؛ وهلا أمثلة كثرية ممكن تفهموا؛ عظيمة كبرية؛ منها مسائل اخلالف اليت يظهر فيها النزاع 

جتد مثال بعض الناس يقول البد أن ننفذ هذا الشيء وإن كانت السنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق املسلمني 

قلوب؛ ، مبين على اإللفة وائتالف ال وعداوم والبغضاء بينهم ال ينظر إىل أن الشرع يف احلقيقة مبين على اإللفة

؛ النجش؛ اخلطبة على خطبة أخيه ، أشياء كثرية  حرم البيع على بيع مسلم ألن ذلك يؤدي إىل العداوة والبغضاء

؛ وأن املسائل اجلزئية  إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إىل أن يأتلف الناس وتتفق القلوب واحتاد األهداف

لوم إذا تركت األدىن لألعلى؟ ليس عليك لوم بل لك املدح؛ إذا خيف منها الفتنة ترتك؛ واحلمد هللا هل عليك 

اللوم أن تفعل األدىن لتفرط يف األعلى هذا اللوم؛ وهلذا نعلم علم اليقني أن الصحابة أفقه منا بكثري وأقوم منا يف 

أجل أعماهلم وأم أشد من حبا لشريعة اإلسالم ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض يف أمور ال يروا لكن من 

املصلحة واتفاق القلوب؛ وال خيفى عليكم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائه على 

، خوفا من الفتنة؛  براهيم مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من أيش؟ خوفا من الفنتإقواعد 

؛ كان يصوم يف  لسالم يرتك ما حيب ملصلحة الناسألن قريشا كانوا حديث عهد بالكفر؛ وكان عليه الصالة وا

، أفطر بعد العصر ورفع املاء ـ وهو على بعريه ـ على  ؟ أفطر السفر وملا قيل إن الناس قد شق عليهم ماذا فعل

؛ والصحابة رضي اهللا  ؛ ما قال واهللا أنا صائم وما بقي إال جزء بسيط أريد أكمل فخذه وشربه والناس ينظرون

الفة عثمان بقي رضي اهللا عنه سبع أو مثاين سنوات يقصر الصالة يف مىن؛ كم بقي يف اخلالفة ؟ اثنيت عنهم يف خ

؛ بعد مضي أكثر خالفته رأى عليه الصالة والسالم لسبب من األسباب أن يتم الصالة فأمت فبلغ  عشرة سنة

وسلم وأبو بكر وعمر وأنت يف أول ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا كيف ؟ الرسول صلى اهللا عليه 

حىت إن ابن مسعود ملا بلغه ذلك اسرتجع قال: إنا هللا وإنا إليه راجعون، كأنه ؟  خالفتك تقصر الصالة واآلن تتم

أمر كبري ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون أربعا مع اعتقادهم أا خالف السنة؛ أليش؟ من أجل احتاد الكلمة 

؟ قال: اخلالف شر؛ هذا  مسعود قيل: كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعا وعدم التفرق؛ وملا سئل ابن

، هذه الشريعة ؛ أما أن يتفرق الناس ويتخاصمون وال يعاملون بالعدل ويقال قويل هو احلق  الفقه واهللا هذا الفقه

على الشرع  وقولك احلق وأنت خمطئ فهذا ليس من طريق الشرع هذا خالف الشرع وإن زعم من متسك به أنه

وأنه هو الذي باحلق وأنه هو املعصوم فإن دعواه هذه هي اليت جعلته خمطئا؛ من ادعى العصمة فأول زلل زل به 

أن مجيع الرسل متفقون طيب من فوائد اآلية الكرمية:  أيش؟ إدعاء العصمة وأنه على صواب وغريه على خطأ .



ألا مادام كلمة سواء بيننا وبينهم معناه أا  )) به شيئاأن ال نعبد إال اهللا وال نشرك  ((على هذه الكلمة 

ال نعبد إال اهللا وال نشرك  ((؛ وهذا هو الواقع أن مجيع الرسل متفقون على هذه الكلمة  عندهم كما هي عندنا

)) هل خلقا الذي  واإلنس إال ليعبدون وما خلقت الجن ((بل إن اهللا قال يف كتابه العظيم:  ؛ )) به شيئا

؛ ما خلقوا ليتمتعوا بالدنيا  ، لعبادة اهللا لقوا من آدم إىل ومن قبل آدم يف اجلن ما خلقوا إال هلذا األمر العظيمخ

؛ الغريب يعين ابن آدم نظره  ؛ ومع هذا إذا عبدوا اهللا صلحت دنياهم ، ال؛ ولكن لعبادة اهللا لينالوا الشهوات

لكن ال يلزم من صالح الدنيا صالح الدين بل إا رمبا إذا  ؛ قاصر، الغريب أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا

واهللا ما الفقر أخشى عليكم وإنما  ائتين ا أكثر من الدين فسد الدين كما قال الرسول عليه الصالة والسالم: (

من  . ) ا من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهمأخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسه

وال يتخذ  ((؛ لقوله:  اآلية الكرمية أيضا: أن احلكم هللا بني الناس؛ وأنه ليس ألحد أن يشرع من دون اهللافوائد 

، احلكم بني الناس  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن احلكم والعبادة مقرتنان . )) بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

 )) وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا اهللا )) (( نعبد إال ال ((؛ ألن اهللا قرن بينهما  والعبادة مقرتنان

ألنك أنت لن تعبد اهللا إال بشريعته؛ إذا يلزم أن يكون املشرع من؟ اهللا املعبود؛ مادمت تعبد اهللا فلن تعبد اهللا إال 

؛ إذا   لوا إيل؛ ألنه سن طريقا أو وضع طريقا قال اسلكوا هذا لتص ؛ وإذا فاملشرع هو املعبود الذي يعبد بشريعته

فإن من  )) أال يتخذ ((و قوله:  )) أال نعبد ((خيالفه فلن يوصل إىل اهللا؛ وهذا وجه التالزم بني قوله:  كل طريق

ومن  اختذ ربا من دون اهللا يتبعه يف التحليل والتحرمي فإنه مل يعبد اهللا؛ ألن عبادة اهللا ال تكون إال مبوافقة الشرع .

من  ؛ تؤخذ من أين؟ من دعى الناس إىل حل أو حرم لكن بإذن اهللا وشرعه فهو على حق فوائد اآلية الكرمية: أن

 ؛)) من دون اهللا ((؛ قال:  )) وبس ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا ((؛ انتبهوا ما قال:  )) من دون اهللا ((قوله: 

؛ وإمنا بينت  أدعك أن تتخذين ربالكن بإذن اهللا أقول هذا شرع اهللا فإنين مل  فأما إذا دعوتك إىل حل أو حترمي

   وجل . ؟ اهللا عز لك الطريق لتتخذ الرب من

 ما حكم من إذا بني له احلق قال: علماءنا يفعلونه أأنت أعلم منهم ؟   السائل :

)) هذه  إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هؤالء فيهم شبه ممن قال اهللا فيهم: (( الشيخ :

؛ لكن قد ال يالم عليه العامي ألنه ال يثق منك وهذا هذه النقطة أظن أننا حبثنا ا املرة وقلنا:  الواقع خطرية يف

، أو املستهزئ مبن حيمل الشرع ما ميكن يطلق عليه الكفر؛  إن املستهزئ بالشرع ال ميكن أن نطلق عليه الكفر

، إذا رأوا هذا الرجل يعمل   قبلوه وقالوا هذا خالصألننا جند العامة اآلن إذا قال فالن من الناس هذا شرع اهللا



؛ بل إن بعض الناس من شدة  بشيء على أنه عبادة تبعوه؛ لكن لو يصدر القول من غريه ما يقبلونه ما يثقون به

؛ لكن لو قاله  عناده وبغضه لآلخرين يقول مثال ألوالده: إن عملتم ذا فأنا أضربكم وأهجركم وأفعل و أفعل

؛ لكن  ا الرجل أخذ به؛ هؤالء العامة رمبا يعذرون من بعض الوجوه إذا قال واهللا علماءنا ما قالوا هكذاغري هذ

؛ ال طلبة العلم ما هلم حق، وال هم طلبة العلم، طالب العلم  ، يسريهم مثل هؤالء ينبغي أن اإلنسان يسريهم

؛ نقول  لعلم هو الذي يريد الوصول إىل العلمالذي يريد الوصول إىل العلم وذاك مقلدا ما هم طلبة علم طالب ا

؟ هات ونأيت بالدليل الذي عندنا، كلمة  تعال تفضل أنت اآلن حتاج ؤالء العلماء عندك دليل على ما قالوه

وجل هنا؛ هذا إذا كان طالب علم أما إذا كان عامي فالعامي جيبوا عليه شوي شوي  سواء مثل ما قال اهللا عز

  ، العرب النافرة .مثل العرب النافرة

ما حكم من أراد يرد على أحد العلماء فيما أخطأ فيه رد من خالل االت واجلرائد وغريها من وسائل  السائل :

  اإلعالم . . ؟

هذا من الغلظ، واحلقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة من ثالثة وجوه: الوجه األول أا مضرة على الكاتب؛  الشيخ :

بالشخص اآلخر يرون أن هذا خمطئ ويقل وزنه عندهم؛ وفيها أيضا إضعاف للثاين املردود عليه ألن الذين يثقون 

إضعاف له؛ ومعلوم أنه إذا ضعف منازل األمة يف األمة ضاعت األمة ألن العلماء هم القادة؛ فإذا ضعفت 

؛ فيها أيضا إضعاف  ا راعيمنازهلم عند العامة ضاعوا وصاروا كاإلبل اليت ليس هلا راع أو كاألنعام اليت ليس هل

خطأ  من ه؛ ألن العامل الذي رد أو املردود عليه إذا قال قوال غري هذه املسألة شكه الناس قالوا لعل هذ للشرع

فالن أو لعل هذا من خطأ فالن؛ فصارت فيه مضرة من ثالثة وجوه؛ والواجب على العلماء فيما بينهم إذا أحد 

؛ مث لو فرض أنه أصر  ناقشونه إن كان الصواب معنا يتبعه وإن كان معه يتعبهمن الناس أخطأ أن يتصلوا به في

؛ ألن مسائل االجتهاد الرد  على ما هو عليه وله وجه ألن املسألة مسألة االجتهاد فال يرى أن يرد عليه أبدا

اس حسب ما واألخذ واملناقشة فيها بني العامة الشك أنه ضرر خصوصا يف هذا الوقت اآلن العلماء فيه أن

؛ أليش؟ ألم  مسعت فيه أناس اآلن يدعون إىل التقليل من شأن العلماء والكالم فيهم يف االس ويف كل شيء

؛ فصاروا مثل الزعماء اآلخرين الذين عرضوا دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فقدوا  فقدوا الزعامة اليت يريدوا

؛  ما يريدون إال أن يضعفوا اجلانب اآلخر؛ وهذا على خطر عظيم جدا زعامة اليت يريدوا ليس هلم سبيل إىل

فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عامل يكون واإلنسان غري معصوم اإلنسان خيطئ ورمبا ال يتبني له اخلطأ إال 

صارت باملناقشة أنه يتصل به ويبحث معه فإن تبني احلق وجب على من تبني له احلق أن يتبعه وإن مل يتبني 



كل العلماء خملفني من عهد الصحابة إىل يومنا هذا؛ أما األخذ والرد واالشتغال   املسألة فيها مسارا لالجتهاد

   .باألخذ والرد هذا يضيع، يضيع أوقات كثرية

أحيانا يأيت السؤال على شكل: ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع يف نظركم واملفيت قد جييب خطأ أو   السائل :

  ينسب اخلطأ إىل الشرع على حسب السؤال ؟ صواب لكن

؛ أنا أحدهم الذين يتكلمون يف هذا الربنامج أاهم ال ال، هم إذا قالوا ما رأي الشرع ننهاهم عن هذا الشيخ :

؛ قل: ما رأيك؛  عن هذا قلت ال تقولوا ما رأي الشرع؛ أنا لست معربا عن الشرع ما أنا برسول معصوم عن اخلطأ

، وخطئي ليس على الشرع،  ؛ أنا أرى يف الشرع أنه يديل يقول كذا وأخطئ وأصيب رع يف نظركأو ما رأي الش

  خطئي مين أنا  .

  ؟ ضل املناظرة لنرد دون الكتابةهل يؤخذ من اآلية أن أف السائل :

تكون يف نشوف ما كملنا اآلية؛ على كل حال املسألة املناظرة قد تكون كما قلت يعين وجها لوجه وقد  الشيخ :

  املراسلة ختتلف األساليب ترجع إىل املصلحة .

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إال اهللا وإن  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم 

اهللا لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 

بينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك باهللا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا و 

براهيم والذين وما أنزل في التوراة واإلنجيل إال من بعده إقل يا أهل الكتاب لم تحاجون في  بأنا مسلمون

 يعلم وأنتم اجون في ما ليس لكم به علم واهللاأفال تعقلون هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم تح

براهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس إال تعلمون ما كان 

. أظن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي المؤمنين ))

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)) ؟ أخذنا منها سبع  ((أننا أخذنا الفوائد املستنبطة من قوله تعاىل: 

: أمر الرسول عليه الصالة والسالم أن األوىل )) فوائد ؟ إلى قوله: ((ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

 الثانية: التنزل مع اخلصم إللزامه باحلق . )) قل يا أهل الكتاب ((يدعوا أهل الكتاب إىل هذه الكلمة ؛ لقوله: 

  الثالثة: وجوب استعمال العدل يف املناظرة حىت مع العدو. )) سواء بيننا وبينكم ((؛ كيف ذلك ؟لقوله: 



شرع واخلامسة: أن احلكم هللا بني الناس وأنه ليس ألحد أن ي الرابعة: أن مجيع الرسل متفقون على هذه الكلمة .

يتخذ بعضنا  ((: وقوله:  )) أال نعبد ((السادسة: احلكم بني الناس والعبادة تقرتنان؛ لقوله تعال من دون اهللا ؟.

 ((الناس إىل حل أو حرم لكن بإذن اهللا وشرعه فهو على حق؛ تؤخذ من قوله:  االسابعة: أن من دع . )) بعضا

 )) فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ((. قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم )) . من دون اهللا

 ((من فوائد هذه اآلية: أنه إذا توىل اخلصم بعد إقامة احلجة عليه فإنه يعلن له بالرباءة منه والتزام احلق؛ لقوله:  .

خالفا للضعفاء  ومن فوائدها: أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه وأن يعلنه ويشهره )) . اشهدوا بأنا مسلمون

الذين عندهم ضعف الشخصية وقلة الدين الذين يتسرتون بدينهم خمافة أن يعريوا به حىت إن بعضهم كما قيل يل 

، يقول أخشى أن أنسب إىل الدين ـ والعياذ باهللا ـ وهذا يدل على قلة اإلميان وعلى  خيجل أن يصلي بني الناس

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إشهاد  خر به ويعتز به .ضعف الشخصية وأن اإلنسان ليس عنده رصيد يفت

)) ملا يف ذلك من الغضاضة عليه  اشهدوا بأنا مسلمون اخلصم على احلال اليت يكون عليها خصمه؛ لقوله: ((

الظاهر أن  براهيم ))إيا أهل الكتاب لم تحاجون في  ((مث قال اهللا تعاىل:  وكسر جربوته وعدم انقياده للحق .

)) ويعين م اليهود  يا أهل الكتاب ((وجل؛ يقول:  اآلية منفصلة عما قبلها وأا من كالم اهللا عزهذه 

؛ ووصفوا وحدهم بذلك ألم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يهتدى ا إىل أن بعث النيب صلى اهللا  والنصارى

؛ وكلنا يعلم أن قوله: مل اسم  والتوبيخ)) االستفهام هنا لإلنكار  براهيمإلم تحاجون في ؛ قوله: (( عليه وسلم

عم  ((؛  استفهام جمرور بالالم وما االستفهامية إذا جرت باحلرف فإا حتذف ألفها " مل " ما فيها ألف

، هذه أيضا ما فيها ألف وتغريت على من أجلها ألن على تكتب ألفها  )) ما فيها ألف؛ عال م تفعل يتساءلون

لم  ((قوله:  . ؛ طيب ما استفهامية كتب ألفها أيش؟ ألفا عال م مثل عالمةياء؛ لكنها إذا دخلت على 

)) أي ختاصمون؛ ومسيت املخاصمة حماجة ألن كل واحد من املتخاصمني يديل حبجته يريد أن خيصم  تحاجون

براهيم إدينه، وليس املراد يف ذاته ألن  )) أي يف شأنه، ويف حاله ويف براهيمإلم تحاجون في  صاحبه؛ وقوله: ((

ومن   . )) لم تحاجون فيه( ؛ لكن حماجة يف شأنه وحاله ( عليه الصالة والسالم بشر متفق عليه وال حماجة فيه

م؛ براهيإول األول: إدعائهم أم على ملة ؛ الق كيفية هذه احملاجة ؟ كيفية هذه احملاجة على قولني ألهل العلم

يم والنصارى يقولون حنن على ملة براهإ؛ اليهود يقولون حنن على ملة  هيمبراإفهم كلهم يقولون حنن على ملة 

دين اليهود، براهيم يهودي على إاجون فيه ألن اليهود يقولون إن ؛ الوجه الثاين وهو القول الثاين: حي براهيمإ

لذي ؛ ألن الوجه ا ؛ وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله براهيم نصراين على دين النصارىإوالنصارى يقولون إن 

وننظر اآلن سياق اآلية ما  . براهيم على دينهمإبراهيم؛ وهذه هذا الوجه يدعون إقبله يدعون هم أم على دين 



كيف ه )) براهيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعدإلم تحاجون في  ((؛  ن هذين الوجهنيالذي يؤيد م

؟ كيف احملاجة ؟ وكيف يكون هيم براإ ننا أو تقولون إننا حنن على دينبراهيم على ديإحتاجون فيه وتقولون إن 

براهيم على دينكم واإلجنيل مل ينزل بعد أيها إا اليهود؟ وكيف يكون راهيم على دينكم والتوراة مل تنزل بعد أيهإب

براهيم؛ أو على دين التوراة إاإلجنيل واإلجنيل ليس هو دين لى من إنكم على دينه وأنتم ع النصارى ؟ أو تقول

فيكف حتاجون يف  )) ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعةبراهيم له شرعة خاصة (( إبراهيم؛ إليست هي دين 

يها املتمسكون براهيم على التوراة أو على اإلجنيل أو تدعون أنكم أيها املتمسكون بالتوراة أو أإذا؟ تدعون أن ه

؛   ، هذا هوس وسخاء  هوس؛ وهذا عقل وإال براهيم مع أن التوراة واإلجنيل إال من بعدهإباإلجنيل على دين 

ل نزل على من؟ على ؛ واإلجني براهيم على دين كتاب مل ينزل بعد ؟ التوراة نزلت على موسىإكيف يكون 

)) واهلمزة  أفال تعقلون ((؟ وهلذا قال:  على هذا براهيمإبراهيم بأزمنة كثرية فكيف يكون إعيسى وهم بعد 

 ((؛  ؛ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ للتوبيخ استفهام للتوبيخ يعين أفال يكون لكم عقول تعقلون ا ما تقولون

هي  )) تأيت يف القرآن كثريا وقد مر علينا أن فيها لعلماء النحو قولني والشميمري يبينهما لنا ؟ ويش أفال تعقلون

   )) يف إعراا ؟ أفال تعقلون فيها قولني ((

  ؛  اهلمزة لالستفهام الطالب :

   ؛ اإلعراب ما هو معىن املعىن هو التوبيخ واضحال يا أخي قوالن القول األول ؟  الشيخ :

  ؛  ؛ فاء للتنبيه اهلمزة لالستفهام  الطالب :

  نسيت ؟ نسيت أو مل مير عليك ؟  الشيخ :

  ؛  علي مل مير الطالب :

  مل مير عليك؟ طيب نعم يا وليد ؟ الشيخ :

   ؛ أهلزة تقدمت على الفاء واألصل فأال تعقلون الطالب :

  يعين هو الوجه األول؛ اصرب هات وجه األول قطعية ما فهمنا شيئا اآلن ؟  الشيخ :

  ؛  الوجه األول: اهلمزة لالستفهام وقدمت ألن االستفهام له صدارة الطالب :



  والفاء ؟  الشيخ :

  الفاء عاطفة؛  الطالب :

  على أيش؟  الشيخ :

  على ما قبلها؛ على ما قبلها،  الطالب :

  وأصله ؟ أصله على هذا الوجه على هذا القول ؟  الشيخ :

  فأال تعقلون؛  الطالب :

  طيب هذا وجه، القول الثاين ؟ الشيخ :

   ؛ أغفلتم فال تعقلون أن اهلمزة زائدة وأا معطوفة على فعل حمذوف يعين الطالب :

  ؛ طيب هو حل النصف نعم يا حيىي ؟ ، هذا قول من ؟ قول وليد يعين اهلمزة زائدة  الشيخ :

   اجلملة حمذوفة؛ الطالب :

  لكن هو قال اهلمزة زائدة ؟   الشيخ :

  ال ليست زائدة؛  الطالب :

  أيش هي ؟  الشيخ :

   هي استفهامية؛ الطالب :

  استفهامية أي نعم؛ لكنها داخلة على مجلة حمذوفة التقدير ؟   الشيخ :

  أغفلتم فال تعقلون أو ؛  الطالب :

  أغفلتم ال ما هو ضد العقل ؟  الشيخ :

   اجلنون؛ الطالب :



  . أي أو السفه  الشيخ :

قدمت اهلمزة )) إذا فيها وجهان؛ الوجه األول: أن اهلمزة لالستفهام والفاء للعطف لكنها  أفال تعقلون ((

لالستفهام عليها ألن هلا الصدارة؛ وعلى هذا فال حاجة إىل تقدير ألن اجلملة تكون معطوفة على اجلملة اليت 

، والذي يناسب هنا  قبلها ؛ والوجه الثاين: أن الفاء حرف عطف وأن املعطوف حمذوف يقدر مبا يناسب السياق

)) املراد بالعقل هنا عقل الرشد  أفال تعقلون ((وقوله:  . ))أفال تعقلون  ((أسفهتم مثال ألن العقل ضد السفه 

وليس عقل اإلدراك؛ ألن هؤالء عندهم عقل إدراك؛ والفرق بينهما: أن عقل اإلدراك مناط التكليف؛ وعقل 

؛ وعقل اإلدراك يكون به  ؛ يعين مبعىن أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل الرشد مناط التصرف

؛ وهلذا يقال للرجل العاقل الذكي إذا أساء يف تصرفه يقال: هذا جمنون؛ هذا غري عاقل  التكليف إىل العقلتوجيه 

؛ طيب امل هنا يف حق هؤالء أي العقلني ؟ يعين أفال  مع أنه من حيث عقل اإلدراك عاقل وإال غري عاقل ؟ عاقل

هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم هاأنتم  ((وجل:  مث قال اهللا عز يكون لكم عقل ترشدون به ؟ .

 هاأنتم هؤالء ((؛  أوال اإلعراب يف هذه اآلية ألن فيها شيء من اإلشكال )) تحاجون فيما ليس لكم به علم

؛ والتقدير: هاأنتم يا هؤالء  هاء للتنبيه وأوالء منادى )) هؤالء ((؛ و أللتنبيه، وأنت ضمري منفصل مبتد ها ))

ما  )) فلم تحاجون ((نقول فيها قولني:  )) فلم تحاجون فيما لكم به علم (( علم .حاججتم فيما لكم به 

أوال التنبيه هنا حسن وذلك ألنه  )) هاأنتم هؤالء (()) من حيث اإلعراب؛  لم تحاجون قلنا يف قوله: ((

بيهه؛ ألنه خياطب قوما لزمهم بعدم العقل؛ والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يصدر اخلطاب له مبا يقتضي تن

إشارة  هؤالء )) ((غافل، غافل تصرفه تصرف انون فاحتيج إىل أن ينبه فلذلك أتى اء التنبيه؛ مث إن قوله: 

ال ال، حيتاج إىل اشتباه يا مجاعة؛ إذا كان للبعد يقر ن  إشارة قرب وإال بعد ؟ )) هؤالء ((بعد وإال قرب؟ بعد؛ 

عرفتم يا مجاعة ؟ إذا كان اسم اإلشارة ـ نرجع إىل اسم  )) هؤالء ((بالكاف وهنا مل يقرن بالكاف بل قال: 

  :  ؛ وهلذا قال ابن مالك اإلشارة اآلن بالنحو ـ إذا كان اسم اإلشارة للبعيد أيت بالكاف

  بالكاف حرفا دون الم أو معه    والالم إن قدمتها ممتنعة                                            

  المكان وبه الكاف صال دان   ا وتي أشر إلى بذا وذي وت

  ؛ في البعد



؛ وإذا كان اسم اإلشارة للبعيد فالبد  يف القرب ال تصلح بالكاف  ؛ معناه الشاهد: وبه الكاف صال يف البعد

)) ومع قرم أتى ا  هاأنتم هؤالء ((؛ إذا املشار إليه قريب  ؛ وإذا كان أبعد ويؤتى بالالم أيضا من الكاف

هاأنتم  (( التنبيه للداللة على بالدم وأم مع قرم وقرب اإلشارة إليهم عال بالدة عظيمة حيتاجون إىل التنبيه .

يعين خاصمتم فيما لكم به علم وهو التوراة بالنسبة لليهود واإلجنيل  )) هؤالء حاججتم فيها لكم به علم

اإلجنيل وكانت احملاجة يف التوراة من اليهود ويف اإلجنيل من بالنسبة للنصارى؛ يعين أنكم إذا حاججتم يف التوراة و 

براهيم وما هو عليه من إحتاجون فيما ليس لكم به علم وهو ؛ لكن مل  النصارى فهذه حماجة فيما فيه علكم لكم

وخاصمتم  يف دين اإلسالم يعين حاججتم فيه )) ((حاججتم فيما لكم به علمالدين؛ وقيل: املراد بقوله: 

براهيم دين اليهود والنصارى وأنتم تعلمون أن اإلسالم دين اهللا احلق؛ ألن إبراهيم، دين إتقولون ليس على دين 

آتيناهم  الذين :((اليهود والنصارى يعلمون أن دين حممد صلى اهللا عليه وسلم هو دين احلق؛ قال اهللا تعاىل

)) فصار احملاجة اآلن يف  نهم ليكتمون الحق وهم يعلمونالكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا م

 فلم ((؛  ، يف دين اإلسالم وما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم أيش؟ إما يف الكتابني وإما يف اإلسالم

واحملاجة اليت يراد ا إثبات الباطل وإبطال احلق مذمومة حىت وإن كانت عن  )) تحاجون فيما ليس لكم به علم

 (( براهيم عليه الصالة والسالم .إحتاجون فيما ليس لكم به علم وهو ؛ فكيف  علم؛ بل عن علم أشد ذنباال

براهيم ويف شأن حممد صلى اهللا عليه إلم األمر على ما هو عليه يف شأن )) واهللا يع واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

؛ ونفي العلم عنهم هنا  تعاىل من هذا وغريه؛ وأنتم ال تعلمون ما يعلمه اهللا  وسلم وفيش شأن موسى وعيسى

 ال ((؛ فهو يف األول قال:  ليس رفعا لإلمث عنهم ولكنه إيذان جبهلهم وجهالتهم وأن تصرفهم كتصرف اجلاهل

يف الرأي والتدبري وبني اجلهل يف العلم والتصور؛ فجمع بني السفه  )) ال تعلمون (() ويف الثاين قال: ) تعقلون

براهيم ذكرا صادرا عن علم ال عن إوجل حال  مث ذكر اهللا عز  واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون )). ((وهلذا قال: 

)) يعين ليس على ملتكم أيها اليهود وال على ملتكم أيها  براهيم يهوديا وال نصرانياإما كان  ((جهل فقال: 

براهيم أن اليهود يقولون هو منا والنصارى هو منا إعلى قول من يقول: إن حماجتهم يف ؟ هذا  ؛ عرفتم النصارى

براهيم على ما أنتم إوعلى القول الثاين يعين ما كان  )) نصرانيا براهيم يهوديا والإما كان  ((فنفى اهللا ذلك 

؛ فلو أن  م ولكن كان حنيفا مسلماعليه من التعصب والتمسك بدينكم وإن كان منسوخا بطل بدين اإلسال

يا التبع من ؟ حممدا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه من دينه كما براهيم كان حإ

براهيم يسري سري اليهود فيتعصب إعلى القولني السابقني أي ما كان ؛ فاآلية اآلن حتتمل الوجهني بناء  بقيتم أنتم

)) أي على دين  ما كان يهوديا ((ه ؛ وليس املعىن على القول الثاين أي أن وال يسري سري النصارى فيتعصب



 ؛ (( اليهود أو على دين النصارى بل ما كان على طريقتهم يف التعصب ملا هم عليه وإن تبني أن احلق يف خالفه

يف  ؛ ألن احلنف أي مائال عن الشرك )) كان حنيفا ((؛  )) عليه الصالة والسالم و لكن كان حنيفا مسلما

فهو جامع عليه الصالة والسالم   )) مسلما ((؛ فهو مائل عن الشرك مثبت للتوحيد وهلذا قال:  األصل امليل

  . )) مسلما ((؛ وهلذا قال:  بني الرباءة من الشرك براءة كاملة وبني حتقيق اإلسالم حتقيقا كامال

  كيف نعرا ؟  )) ((حنيفا مسلماوهنا إشكال يف اإلعراب يف قوله: 

   ؛ كان حنيفا خرب كانيعين هو   الطالب :

  ومسلما ؟   الشيخ :

  خرب ثاين؛  الطالب :

  ؟ثاين ؟ جيوز تعدد اخلرب الشيخ :

  نعم عبد الرمحن؟   الشيخ :

  ، ليس . . .كان حنيفا وكان مسلما. معطوف على حرف عطف الطالب :

  حال يا شيخ ؟  الطالب :

  حال من أين ؟ الشيخ :

  ؟  صفة الطالب :

وكان اهللا غفورا  ((خرب ثاين، وتعدد اخلرب جائز؛  مسلما )) ))  (( حنيفا مسلما ((صفة أليش ؟  الشيخ :

  كثري يف القرآن .  )) رحيما

؛ فيشمل اإلسالم الذي هو عمل اجلوارح واإلميان الذي هو  يعين مسلما هللا ظاهرا وباطنا مسلما )) ((وقوله: 

مهمة وهي أنه إذا أطلق اإلسالم وأفرد مشل اإلميان وإذا أطلق اعتقاد القلوب وأعمال القلوب ؛ وهذه قاعدة 

اإلميان وأفرد مشل اإلسالم؛ وإذا اقرتنا صار اإلسالم يف الظاهر واإلميان يف الباطن؛ وهذه هي قاعدة أهل السنة 

 باإلسالم( واجلماعة وعليها يدل الكتاب والسنة؛ فقد وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان لوفد عبد قيس 



ووصف اهللا الصالة باإلميان  بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة . . )

إن الدين عند  ((أي صالتكم إىل بيت املقدس؛ وقال اهللا تعاىل:  وما كان اهللا ليضيع إيمانكم )) ((يف قوله: 

هنا مسلما هللا ظاهرا وباطنا  )) مسلما ((ن وأفعال اجلوارح؛ فـ) وهو يشمل كل الدين باإلميااإلسالم ) اهللا

يعين هذه اجلملة وإن   )) ((حنيفا)) هذا تأكيد لقوله:  وما كان من المشركين (( . فيشمل اإلميان واإلسالم

ال شركا كانت معطوفة بالواو لكنها يف املعىن مؤكدة ملا سبق؛ يعين ما كان من الذين يشركون باهللا ال شركا خفيا و 

ظاهرا بل كان حيارب الشرك وصرب على الدعوة إىل التوحيد إىل أن ألقي يف النار عليه الصالة والسالم؛ ولكن  

)) هذا احلكم  (( إن أولى الناس )). براهيمإ(( كوني بردا وسالما على كان جزائه على ذلك أن قيل للنار: 

إن أولى  ((بني هؤالء اخلصوم؛ اخلصوم ثالثة: اليهود والنصارى واملسلمون؛ شف احلكم من احلكم العدل: 

الذي هو ركن اجلملة  أ ي أن يكون خربا وجعله هو املبتدقدم هنا ما كان ينبغ الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ))

ومل يقل: إن الذين اتبعوه أوىل به؛ ألجل  )) بإبراهيم للذين اتبعوهإن أولى الناس  اليت يسند إليها اخلرب فقال: ((

)) من اليهود والنصارى واملشركني وأصحاب األوثان  أولى الناس ((أن حيكم بأن األولية هلؤالء ال لغريهم؛ 

ر؟ ال، ويش إعراا ؟ حرف ج للذين )) (()) وهنا نسأل آدم عن الالم يف قوله:  للذين اتبعوه ((وغريهم من؟ 

حرف جر يكسر يف مثل هذا؛ تأكيد، للتوكيد أي نعم للتوكيد وإّن أيضا للتوكيد فتكون اجلملة مؤكدة مبؤكدين: 

للذين اتبعوه من بين إسرائيل ممن سبق النيب صلى  )) للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ((بإن والالم؛ قال: 

وهذا  ((اهللا عليه وسلم والشك أنه تبعه كثري من املؤمنني الذين آمنوا به يف حياته والذين اتبعوا طريقته بعد مماته؛ 

هذا  (( )) شف ـ اهللا أكرب ـ املشار إليه حممد صلى اهللا عليه وسلم وكفى به فخرا أن يشري إليه رب العاملني النبي

هذا شرف عظيم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكون اهللا يشري إليه ذه اإلشارة مفيدة للقرب؛ مل  )) النبي

)) إشارة إىل قربه؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم أقرب الناس منزلة إىل اهللا  وهذا النبي ((يكن وذلك النيب؛ بل قال: 

)) كذا؟ على هذه القراءة النيب مشتق من  النبيئ (()) فيها قراءة:  منواوهذا النبي والذين آ ((سبحانه وتعاىل 

؟ مبعىن فاعل ألنه خمرب ومبعىن فعيل ألنه خمرب؛ وهلذا قال ابن  ؛ صح النبأ فهو فعيل مبعىن فاعل ومبعىن مفعول

مبعىن مفعل )؛ فهو فعيل مبعىن فاعل وفعيل  وهو الصادق المصدوق مسعود رضي اهللا عنه يف وصف الرسول: (

؛  ويبقى عندنا كيف يكون فعيل مبعىن مفعل ؟ فعيل أن قلت مبعىن فاعل ؟ مبعىن مفعول وفعيل مبعىن مفعل .

   طيب فعيل مبعىن مفعول كثري مثل: جريح كثري محيد قتيل، كثري؛ لكن فعيل مبعىن مفعل كيف ذلك ؟



فهو فعيل مبعىن فاعل  )؛ وهو الصادق المصدوق وهلذا قال ابن مسعود رضي اهللا عنه يف وصف الرسول: (

أن قلت مبعىن فاعل ؟ مبعىن مفعول وفعيل  ويبقى عندنا كيف يكون فعيل مبعىن مفعل ؟ فعيل وفعيل مبعىن مفعل .

مبعىن مفعل؛ طيب فعيل مبعىن مفعول كثري مثل: جريح كثري محيد قتيل، كثري؛ لكن فعيل مبعىن مفعل كيف ذلك 

؟ نقول نعم هذا ورد هذا اآلن الذي معنا دليل على هذا،   املعلوم إىل أن الرسول منبئ للناس؛ أليس كذلك ؟ 

  ؛ وإذا أردت أن نأيت حبجة من كالم العرب فامسع إىل قول الشاعر: والقرآن حجةفهي جاءت يف القرآن 

  رأمن ريحانة الداع السميع       يؤرقني وأصحابي هجو                                   

؛ رب؛ يؤرقين وأصحايب هجور؛ فهذه مسيع مبعىن مسمع يف لغة الع أم الرحيانة الداع السميع السميع مبعىن املسمع

؛ بل القرآن يستشهد به وال يستشهد عليه؛  على أننا يف احلقيقة ال حنتاج إىل استشهاد للقرآن إلثبات أن هذا لغة

  ؛  لكن من املعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد اإلنسان طمأنينة

  ؟  إذا على قراءة النيبء جيوز نقرأ ا السائل :

))  من النبأ ((؛ على هذه القراءة:  ، يستحب أن نقرأ ا أحيانا انعم، جيوز؛ بل يستحب أن نقرأ  الشيخ :

بدون اهلمزة ففيها وجهان؛ الوجه األول: أنه مسهلة من النيبء باهلمزة مسهلة يعين أن  )) النبي ((أما على قراءة: 

العربية أمية تسهل اهلمزة جتعل ، أئمة يقال فيها يف اللغة  اهلمزة جعلت ياء للتسهيل وهذا موجود يف اللغة العربية

، النيب من  ؛ وعلى هذا الوجه يكون النيبء ياء؛ النيب نقول هذه أصلها النيبء لكن جعلت اهلمزة ياء للتخفيف

أين ؟ من النبأ؛ وقيل: إن الياء أصلية ال مسهلة النيب وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوة وهي الشيء املرتفع يقال 

؛ فيكون مشتق من النبوة وهي االرتفاع وذلك الرتفاع مرتبة النيب؛ ألن الرسل صلى اهللا عليه  عنبا ينبوا يعين ارتف

وسلم ومنهم خامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم أرفع الناس قدرا عند اهللا وهلذا بدأ اهللا م يف صدر من أنعم 

: من النبأ ومن : اجعلوها من األمرينطيب لو قال قائل . ))...  أنعم اهللا عليهم من النبيينفأولئك  ((عليهم 

، ميكن ألن القول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيني بدون تضاد  ؟ نقول ميكن؟ ميكن ماذا نقول له النبوة ؟

؛ لكن مع إمكان اجلمع جيب  محل عليهما ألن ذلك وسع يف املعىن؛ أما التضاد فإنه ينظر للراجح وحيمل عليه

؛ تعرفون لفظ املشرتك ؟ اللفظ  فإذا قال قائل: هذا استعمال للمشرتك يف معنيني يعا .أن حيمل علي املعنيني مج

؛ وتقال للعني اجلارية أيش  ، العني تقال للباصرة عينك اليت يف وجهك املشرتك ما احتد لفظه وتعدد معناه كالعني

؛ وهلذا  عني للذهب عني وورقلل؛ وتقال  ؛ ال اجلاسوس ما هي احلقيقة ، اجلاسوس هي؟ أي  ؛ وتقال للعني



؛ ونقول: عني مكحولة ؟ أي نعم ميكن  ، عني منقودة الذهب واملورودة املاء يقال: عني مورودة وعني منقودة

؛ ألن   ؛ يقول بعض العلماء إن املشرتك ال ميكن أن حيمل على معنيني العني املكحولة هي العني اليت يف الوجه

 معنيني بشرط الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه جيوز أن حيمل على كل معىن منهما يضاد اآلخر؛ ولكن

   أيش؟ عدم التعارض؛ فإن تعارضا وجب طلب املرجح .

)) ما كان متعصبا   براهيم يهوديا وال نصرانياإما كان  شيخ أحسن اهللا إليك ! القول الثاين يف قوله: (( السائل :

  ؟ كما 

  طريق اليهود والنصارى؛أيه يعين ما كان على  الشيخ :

  كيف ما كان متعصبا ؟ السائل :

براهيم على طريقكم إبراهيم أو أن إ إن كنتم صادقني أنكم على طريق يعين ما كان على طريقكم يعين الشيخ :

  فاتبعوا حممدا .

  بس قوهلم إنه متعصب ما فهمت ؟ السائل :

؟ إذا هؤالء اليهود متعصبون  إليهم كذا وإال ال يعين مثال اآلن الذي يأخذ مبذهب قول ما هو ينسب الشيخ :

براهيم عليه إك يهودي متعصب أو نصراين متعصب، براهيم ما نقول إنإينهم، والنصارى متعصبون بدينهم، بد

  الصالة والسالم مسلم هللا ما هو متعصب لليهودية وال نصرانية؛ 

  ؟  عليه وسلم ألسلم؛ فهو مسلم كيف يسلمبس قلنا إنه لو كان أتى إىل وقت رسول اهللا صلى اهللا السائل :

  هذا الذي جرى إقامة احلجة على هؤالء اليهود والنصارى . الشيخ :

  أسلم معىن ترك شريعته واتبع شريعة ـ حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ السائل :

  أي نعم يرتك شريعته ويتبع حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ أي نعم . الشيخ :

أي بزعمكم أنكم أنتم على  : )) هل املراد وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده ((عاىل: قوله ت السائل :

  وليس هو على دينكم ؟ براهيمإ دين

  أي نعم هو حتتمل، حتتمل حىت على ذلك . الشيخ :



  ؟ الدين ما حدث إال بعد موته تغريإذا  السائل :

براهيم يقولون يتعصب ما يذهب عن دينه، هذا إبراهيم و إذلك الذين يقولون حنن على طريقة أي وك الشيخ :

  معىن قوهلم على طريقتهم؛

  ؟براهيم مع أم إكيف يتعصب  السائل :

  حنن ما قلنا عبادم خاصة، يعين طريقتهم يعين على طريقتهم . الشيخ :

 )) كلمة (( حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم هاأنتم ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ م يف كال املسألتني عندهم علميعين معناها أ تحاجون ))

براهيم إنه على طريق اليهود إ؛ ألن الذي يقول عن  ما عندهم علمبراهيم عليه السالم إال، يف قضية  الشيخ :

ركب أو جبهل بسيط؛ ؛ فهو جاهل سواء جبهل م والنصارى ما عندهم علم بذلكوالنصارى أو على دين اليهود 

  ؛ براهيم عليه الصالة والسالم لعرف أنه كان حنيفا مسلماإلو علم حقيقة 

  ما قالوا إنه كاذب ؟  السائل :

  رمبا بعضهم إنه كاذب . الشيخ :

د صلى اهللا عليه وسلم، دينه واتبع دين حمم براهيم عليه الصالة والسالم حيا لرتكإشيخ قلنا لو كان  السائل :

  براهيم هو نفس دين حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟إأليس دين 

خيتلف املنهاج، أصل الدين عندهم كلهم واحد التوحيد وأصول الدين كلها واحدة عند األنبياء؛ لكن  الشيخ :

   الدرس؛ لكن لعلك .اها يف أثناء وبين )) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((اهللا قال: 

وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي  ((. نكمل الكالم على آخر اآلية الكرمية:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

)) فهو يف حمل رفع؛ بل هو مرفوع  للذين اتبعوه ((معطوف على قوله:  وهذا النبي )) قوله: (( )) . المؤمنين

)) آمنوا مبن؟  والذين آمنوا ((قال:  اإلشارة كما نعلم مبين على السكون .النيب بدل من اسم اإلشارة، واالسم 

آمنوا ذا النيب؛ واإلميان بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يتضمن اإلميان بكل شريعته؛ وهذا اإلميان أيضا يستلزم 

واهللا ولي  (( قال: مث القبول وأيش؟ واإلذعان؛ أن يقبل مبا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن يذعن له .



اهللا ولي  (()) ويل كل مؤمن هؤالء وغريهم كل مؤمن فاهللا سبحانه وتعاىل وليهم، كما يف قوله تعاىل:  المؤمنين

النور إلى  الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من

أن ييسر املؤمن اليسرى وجينب العسرى؛ وهناك والية عامة شاملة )) وهذه الوالية والية خاصة تقتضي  الظلمات

أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال  حتى إذا جاء ((لكل أحد؛ فاهللا تعاىل ويل كل أحد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

العامة؛ )) فجعل اهللا تعاىل موال هلؤالء وهم كفار؛ لكن هذا بالوالية  يفرطون ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق

والوالية العامة هي والية التصرف، التصرف يف الكون والتدبري؛ والوالية اخلاصة والية العناية باملوىل عليه أن اهللا 

يا أهل الكتاب لم  ((يف هذه اآليات الكرمية كثري من الفوائد؛   تعاىل يعتين به وييسره اليسرى وجينبه العسرى .

يف هذه اآلية من  ))... براهيم إيا أهل الكتاب لم تحاجون في  (( ؛ الفوائد أهذا مبتد ))...  تحاجون

ومن  براهيم عليه الصالة والسالم .إكتاب بكوم حياجون وجيادلون يف توبيخ هؤالء أعين أهل ال الفوائد أوال: 

فوائدها: بيان ومن  براهيم ومنزلته بني مجيع الطوائف: اليهود والنصارى واملسلمني.إشأن  فوائدها أيضا: علو

فكيف  براهيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده ))إلم تحاجون في  بالعقل؛ لقوله: (( االحتجاج

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ال  حتاجون به مع أن التوراة واإلجنيل مل تنزل إال من بعده وهذا خالف العقل .

االعتماد عليه وترك النص؛ فالناس يف االستدالل بالعقل طرفان ينبغي إمهال العقل يف االستدالل كما ال ينبغي 

ووسط؛ طرف غاىل فيه حىت قدمه على السمع وذلك بالنسبة للفقهاء يف أصحاب الرأي والقياسيني الذين 

يعتمدون على الرأي وإن خالف النص؛ ويف باب النص باب العقائد مجيع أهل البدع يعتمدون على العقل 

أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إال شبهات وليس براهني ودالالت ما يف ه دالالت؛ ويدعون السمع مع 

لكن هم يظنون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه ويقتضي نفي كذا فينفونه وال يرجعون يف هذا إىل السمع؛ ومن 

ه حبجة أو بشبهة ذلك من ؟ األشاعرة، من ذلك األشاعرة واملعتزلة وغريهم كل من نفى صفة أثبتها اهللا لنفس

ومن الناس، الطرف  عقلية على األصح ما هي حجة شبهة عقلية فإنه داخل فيمن يغايل يف االستدالل بالعقل.

الثاين: من أنكر االعتماد على العقل بالكلية وقال ليس للعقل دخل يف إثبات أي حكم أو أي خرب فأنكروا 

ومن الناس من هم  ال ميكن أن نرجع إىل العقل يف شيء.القياس وذلك مثل أهل الظاهر أنكروا ائيا وقالوا 

؛ رجعوا إىل العقل فيما ال خيالف الشرع؛ ألن العقل إذا مل خيالف الشرع فإن اهللا تعاىل حييل عليه يف  وسط

)) ومثل هذه  أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون ((مسائل كثرية؛ مثل: 

؛ واستدالل اهللا تعاىل على إحياء املوتى )) وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعدها أفال تعقلون (اآلية: (

بإحياء األرض بعد موا داللة، استدالل عقلي حسي، استدالل عقلي وحسي؛ فهو حسي ألنه مشاهد وهو 



ية اعتبار العقل دليال ؛ ولكن كما عقلي ألنه يستدل به على نظريه الذي ال خيالفه متاما؛ فاحلاصل أن يف هذه اآل

قلت بشرط أن ال خيالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فاألصح أن نقول إنه ليس بعقل؛ صح؟ األصح أن نقول إنه 

ليس بعقل ألن من  صحيح املنقول ال يعارض صريح املعقول أبدا؛ لكن إذا ظن أن العقل خيالف السمع فإما أن 

سمع غري ثابت وإما أن يكون العقل غري صحيح ملوث بالشبهات والشهوات؛ يكون ال خمالفة وإما أن يكون ال

 أن التوراة واإلجنيل منزل من عند اهللا؛ لقوله تعاىل: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عرفتم يا مجاعة ؟ طيب .

قال قائل: كيف تستدلون ذه اآلية على أن التوراة واإلجنيل  فإن وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده )) .

)) يعين كيف يستقيم االستدالل  وما أنزلت التوراة ((منزل من عند اهللا مع أن الفعل يا أخ ؟ مع أن الفعل هنا 

؟ الفعل مبين ذه اآلية على أن التوراة واإلجنيل من عند اهللا نازل من عند اهللا مع أن الفعل ؟ كمل ؟ نعم يا أخي 

من أين علمت به ؟ ألن املخاطب  ))؛ من عنده ((للمجهول؛ كذا ؟ طيب ما اجلواب على هذا ؟ من قوله: 

؛ نقول القرآن يفسر  وجل، املتكلم هو اهللا؛ النزل جييء من العلو والعلو ما يف إال هللا تبارك وتعاىل هو قول اهللا عز

القرآن يفسر بعضه بعضا هذا صحيح  ؛ )) واإلنجيل فيها هدى ونور إنا أنزلنا التوراة بعضه بعضا قال اهللا: ((

)) يف نفس السورة؛ إذا فاملنزل للتوراة واإلجنيل هو  وأنزل التوراة واإلنجيل ((ويف هذه السورة نفسها يف أوهلا: 

اهللا؛ وحينئذ نقول: بين الفعل للمجهول للعلم باملنزل وهو اهللا؛ فإذا قيل: من أين علمت أنه منزل؟ قلنا من 

))  وخلق اإلنسان ضعيفا (())؛ وهذا نظري قوله تعاىل:  وأنزل التوراة واإلنجيل هدى للناس ((السورة يف أوهلا 

ن اخلالق؟ اهللا؛ لكن حذف للعلم به؛ ولكن ملا كان الضعف صفة نقص بين الفعل للمجهول كما بين للمجهول م

الشر ما أضافوه إىل اهللا مباشرة،  )) وأنا ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا ((يف قوله: 

ومن فوائد اآلية الكرمية:  )) . راد بهم ربهم رشداأم أ ((والرشد أضافوه إىل اهللا مباشرة  )) أشر أريد ((قال: 

هل ميكن أن  إثبات علو اهللا؛ ألن النزول إذا ثبت اآلن أن اإلنزال من عند اهللا؛ فالنزول ال يكون إال من أعلى .

براهيم وهذا مشيئة إ التوراة بعد...  أنه حدث نستفيد من هذه اآلية: أن كالم اهللا متعلق مبشيئته ؟ نعم كيف ؟

اهللا؛ وهذا مبشيئة اهللا والشك أن التوراة منزلة من عند اهللا لكن اهللا كتب التوراة؛ وهلذا قال بعض أهل العلم: ال 

نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كالم اهللا؛ لكن اهللا كتبها الشك وهي نازلة من عنده؛ أما اإلجنيل فهو كالقرآن 

وكتبنا له في األلواح  ((قال: أنزله؛ فهو كالم فيكون كالما؛ أما التوراة فقال اهللا تعاىل:  ما فيها أن اهللا تعاىل كتبه

النداء على بين إسرائيل بالسفه؛ وأن  ومن فوائد اآلية الكرمية: )) من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء

هؤالء القوم فلريجع إىل كتاب  تصرفام كما هي خمالفة للمنقول فهي خمالفة للمعقول؛ ومن أراد أن يعرف سفاهة

"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" البن القيم ـ رمحه اهللا؛ ذكر أشياء عجيبة من سفه األمة الغضبية واألمة 



الضالة، األمة الغضبية هم اليهود واألمة الضالة هم النصارى؛ ذكر أشياء عجيبة؛ ولو مل يكن اهللا أن اهللا تعاىل 

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال  ((ذه اآلية ويف آية: نعى عليهم عقوهلم يف ه

)) فاليهود أمة غضبية، جاهلية، يف أبعد ما يكون عن الرشد .  ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة بالعقل؛  تعقلون

كما ذكرنا   ))؛ واملراد بالعقل هناتعقلون  أفال ((وأن العقل ال حيمل صاحبه إال على السداد والصواب؛ لقوله: 

يف التفسري عقل الرشد يعين عقل التصرف، عقل التصرف الذي به الرشد ال عقل اإلدراك الذي هو مناط 

التكليف؛ ألن هؤالء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل اإلدراك الذي هو مناط التكليف هذا 

هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم  ((مث قال:  ما كلفوا. ثابت عند اليهود والنصارى ولو ال ذلك

من فوائد اآلية الكرمية: التنزل مع اخلصم، يعين فرضنا أنه قبلت منكم  تحاجون فيما ليس لكم به علم )) .

علم؛ ومن فوائدها: ذم احملاجة بغري  احملاجة فيما لكم به علم؛ لكن ال تقبل احملاجة فيما ليس لكم به علم .

وما أكثر هذا الواقع املؤسف املر يف زمننا هذا، كثري من  ؛)) فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ((لقوله: 

الناس اليوم حياجون فيما ليس هلم به علم؛ بل مبا تقتضيه عقوهلم القاصرة؛ فيقول مثال: مل صار كذا ومل صار  

هذا واجبا وكان هذا غري واجب، وما أشبه ذلك؛ كذا؛ ملاذا كان هذا حراما وكان هذا حالال؛ ملاذا كان 

فيحاجون فيما ليس هلم به علم؛ وكثري من العامة الذين عندهم لسن والبيان من السحر كثري منهم جيادل طالب 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إقرار اإلنسان على احملاجة بالعلم؛  العلم يف أمر ال يعلم هو؛ بل جمرد اادلة .

رط أن يكون القصد حسنا، حبيث يريد باادلة أيش؟ الوصول إىل احلق، يكون املقصود الوصول إىل ولكن بش

احلق فيثبت احلق ويبطل الباطل، واضح ؟ أما الذي جيادل ولو فيما ليس له به علم قصده إبطال احلق وإثبات 

وعليهم والذين يحاجون من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم  ((الباطل فالشك أنه مذموم؛ 

واهللا يعلم  ((وجل؛ لقوله تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العلم هللا عز غضب ولهم عذاب شديد )) .

 ((له: ومن فوائدها أيضا: أن احملاجة فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج؛ لقو  . )) وأنتم ال تعلمون

)) بل ليس عنده عقل أيضا؛ ألن احملاجة فرع عن العلم فمن حاج بغري علم فال عقل له كما  وأنتم ال تعلمون

فعل مضارع واألصل يف املضارع أنه  )) يعلم ((ومن فوائد اآلية: إثبات علم اهللا يف احلاضر؛  أنه ال علم عنده .

للماضي ورمبا يتمحض للمستقبل؛ يتمحض للماضي إذا دخلت عليه  موضوع للحاضر واملستقبل؛ ورمبا يتمحض

مل؛ ويتمحض للمستقبل مع السني وسوف، يعين هذا على سبيل املثال؛ وإذا خال فهو صاحل للحاضر واملستقبل؛ 

ما كان  ((مث قال اهللا تعاىل:  وجل مستمر دائم وأنتم ال تعلمون . يعين أن علمه عز )) يعلم ((فهنا يقول: 

براهيم من دين إفوائد هذه اآلية الكرمية: تربئة من  )) ... رانيا ولكن كان حنيفا مسلماراهيم يهوديا وال نصبإ



اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى؛ كذا؟ ألننا ذكرنا أن اآلية هلا معنيان هي قوالن؛ فإبراهيم عليه 

ين النصارى من بعده؛ كذلك بعده؛ وال دين النصارى ألن دالسالم ليس يتدين بدين اليهود ألن دين اليهود من 

براهيم عليه الصالة والسالم ليس كالنصارى واليهود يتعصبون ملا هم عليه حبق أو بباطل بل كان حنيفا إأيضا  

ف بوصف ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي ملن مل يتص مسلما منقاد ألمر اهللا، يأمتر بأمر اهللا وينتهي بنهي اهللا .

ني؛ ألن اهللا أن يبني براءته منه؛ ولو كان هذا الوصف يف أصله حممودا؛ لكن إذا كان مل يتصف به فالواجب أن يب

براهيم يهوديا وال نصرانيا مع أن اليهودية والنصرانية بعد بعثة موسى بالنسبة لليهودية وبعد إتعاىل نفى أن يكون 

 ((براهيم؛ لقوله: إوائد اآلية الكرمية: الثناء على ومن ف ل أن تنسخ .بعثة عيسى بالنسبة للنصرانية كانت حقا قب

))؛ وجه الثناء عليه أنه وصف بالتوحيد اخلالص، توحيد  ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين

ومن فوائد اآلية الكرمية:  )) . وما كان من المشركين ((اخلالص الذي ال يشوبه أي نوع من الشرك؛ لقوله: 

قبل التحلية؛ يعين البداءة بالنفي قبل اإلثبات؛ ألن النفي ختلية اإلشارة إىل ما اشتهر عند الناس من أن التخلية 

 ((مث أثبت يف قوله:  )) براهيم يهوديا وال نصرانياإما كان  ((واإلثبات حتلية يعين إثبات؛ فهنا بدأ بالنفي وهو 

)) والظاهر أن هذا الرتتيب موافق للطبيعة ألنك ختلي الشيء مما يشينه أوال مث تضيف  لماولكن كان حنيفا مس

إليه ما يزينه؛ أنت عندما تريد أن تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع ؟ أزيل الوسخ أوال مث أضيف ما يكون به 

ن المشرق اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بي الكمال؛ ويف احلديث، حديث االستفتاح: (

 والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي )

فاملباعدة أن ال أمارس الذنوب واخلطايا؛ والتنقية أن يزال هذا األذى، والغسل أن يطهر وينظف، واضح ترتيب 

مثال يتبني به: إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصالح فأقول ال تضع هذه مباعدة،  هذا؟ وأضرب

أليس كذلك؟ مباعدة ما يضعها؛ آخر جاء به فوضعه فقلت: انزعه، هذه تنقية؛ املرتبة ملا نزعه قد يكون يف 

ئني: نفي وإثبات؛ النفي يف قوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه البد يف التوحيد من شي مكانه أثر، أقول: اغسله .

ألن احلنيف هو املائل عن الشرك وعن كل دين خيالف  )) مسلما ((واإلثبات يف قوله:  )) ولكن كان حنيفا ((

))  وما كان من المشركين ((وجل؛ وأكد ذلك بقوله:  اإلسالم؛ واإلسالم هو اإلثبات االستسالم هللا عز

لعلة ظاهرة تعليل ظاهر جدا؛ ألن النفي، انتبهوا النفي تعطيل واإلثبات بدون التوحيد ال يتم إال بإثبات ونفي وا

نفي ال مينع املشاركة؛ واجلمع بينهما إثبات مع نفي املشاركة؛ واضح يا مجاعة ؟ طيب نضرب مثال: إذا قلت: 

هنا أحد قائم، ليس هنا أحد قائم؛ هذا نفي، هل فيها إثبات وإال ما فيه؟ طيب هل فيها أحد قائم اآلن؟ ليس 

بات أن زيدا هذا تعطيل يعين صفة القيام اآلن معطلة  مل يتصف به أحد؛ واضح؟ ؛ إذا قلت: زيد قائم، هذا إث



قائم فأثبتت القيام اآلن لواحد من الناس؛ لكن هل هذه العبارة متنع أن يكون غري زيد قائما ؟ ما متنع، قد يكون 

لت أنا: زيد قائم، فقلت أنت: وعمرو قائم؛ هل يعترب قولك ردا على  فيه واحد آخر غري زيد قائم؛ وهلذا إذا ق

طيب فإذا قلت: ال قائم إال زيد؛ هذا فيه نفي وإثبات؛   كالمي أو إضافة إىل كالمي ؟ إضافة إىل كالمي.

حانه حينئذ حصل التوحيد صار املتفرد بالقيام من؟ هو زيد؛ فتبني أنه ال توحيد إال بنفي وإثبات؛ وهلذا قال سب

ومن فوائد اآلية  )) . ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ((براهيم: إهنا عن وصف وتعاىل 

براهيم إفيه اإلميان؛ وجهه؟ أن اهللا وصف الكرمية: أن اإلسالم إذا أطلق دخل فيه اإلميان؛ أو إذا أفرد دخل 

باإلسالم وهو كذلك؛ فاإلسالم إذا أفرد دخل فيه اإلميان واإلميان إذا أفرد دخل فيه اإلسالم؛ وإذا اقرتنا افرتقا 

صار اإلسالم عالنية واإلميان يف القلب؛ واضح يا مجاعة ؟ طيب؛ يف حديث جربيل اجتمع فافرتقا؛ وهلذا فسر 

قالت األعراب  ((طيب يف قوله تعاىل:  ر اإلميان بشيء آخر؛ النيب عليه الصالة والسالم اإلسالم بالشيء وفس

)) اجتمعا فافرتقا فصار اإلميان الذي ادعوه غري اإلسالم الذي أثبت اهللا  آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا

غير فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها  يف قوله تعاىل: (( . )) ولكن قولوا أسلمنا ((هلم 

)) اجتمع فافرتق؛ اإلخراج مل يكن إال للمؤمنني؛ لكن البيت ؟ بيت مسلمني، البيت بيت  بيت من المسلمين

مسلمني؛ كذا يا هداية اهللا ؟ كيف هذا؟ الذي أخرج من ؟ لوط وأهله إال زوجته، إال امرأته؛ فصار الذين أخرجوا 

صا وعلى امرأته اليت هي خانت فهي مسلمة وليست هم املؤمنني اخللص؛ البيت يشتمل الذين آمنوا إميانا خال

وأما من  . )) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ((مؤمنة؛ إذا البيت كله باعتبار الكل مسلم؛ وهلذا قال: 

من  فأخرجنا من كان فيها ((زعم أن اإلسالم هو اإلميان واستدل باآلية فقد أبعد النجاة للفرق بني تعبريين 

 )) . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (( )) من المؤمنين : ((قال ومل يقل من املسلمني )) المؤمنين

؛ ملاذا؟  ؟  يشمل يشمل اإلميان وإال ال )) ولكن كان حنيفا مسلما ((طيب إذا اإلسالم الذي يف اآلية الكرمية 

الة والسالم بأنه مل يكن فيه صفة من صفات براهيم عليه الصإوائد اآلية الكرمية: الثناء على ومن ف ألنه أفرد .

ومل يقل: مل يكن مشركا؛ فليس فيه صفة من صفات املشركني  )) لم يكن من المشركين ((املشركني؛ وهلذا قال: 

فمثال: من  أبدا ال الشرك وال غريه؛ وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن ال يتصف بأي صفة من صفات املشركني .

 واضح؛ من صفات املشركني كراهتهم للتوحيد؛ وإال ال؟ املشركون يكرهون التوحيد ؟ بالصفات املشركني الشرك 

)) فمن كره التوحيد وإن مل يكن مشركا فإن فيه من  أجعل اآللهة إلها واحدا شك؛ نعم وينكرونه، ويقولون: ((

للذين اتبعوه وهذا النبي  إن أولى الناس بإبراهيم وجل: (( مث قال اهللا عز صفات املشركني بل قد يكون كافرا.

يف هذا دليل، يف اآلية دليل على أن األوليات ختتلف، أي الناس يتفاوتون  . والذين آمنوا واهللا ولي المؤمنين ))



اسم تفضيل، والتفضيل يدل على مفضل ومفضل  )) أولى ((و  )) الناس إن أولى ((باألولية والوالية؛ لقوله: 

الوالية إلبراهيم من اتبعه؛ يعين القوم الذين ت، الوالية درجات؛ فأحق الناس بعليه؛ والشك أن الواليات درجا

ويف فروع الدين يعين يف جليل الدين ويف  اتبعوه يف عهده؛ ألن القوم الذين اتبعوه يف عهده اتبعوه يف عصر الدين

براهيم يف فروع إن النيب والذين آمنوا مل يتبعوا دقيقه تبعوه؛ وهلذا قدم الذين اتبعوه على النيب والذين آمنوا؛ أل

وجل؛ وإال  ) لكن اتبعوه يف أصل الدين واالستسالم هللا عز) ومنهاجا لكل جعلنا منكم شرعة ((الشريعة بل 

بل أتباع الرسول أفضل من  شك براهيم بالا إعليه وسلم أفضل من الذين اتبعو  الشك أن النيب حممدا صلى اهللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: شرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن آمن معه؛ بكوم أوىل الناس مبن؟  . براهيمإأتباع 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على اليهود والنصارى،  بإبراهيم الذي تتنازعه األمم، كل أمم تقول أنا أوىل به .

دها: تشريف النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلشارة إليه ومن فوائ حيث ادعوا أم أوىل الناس بإبراهيم فكذم اهللا .

ومن فوائدها: إثبات نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا أمر  وهذا النبي )) . ((من رب العاملني؛ يف قوله: 

إنا  ((الشك فيه؛ وكل من وصف بالنبوة يف القرآن فهو رسولـ كل من وصف بالنبوة فهو رسول؛ قال اهللا تعاىل: 

))؛  رسال مبشرين ومنذرين ((مث قال يف هؤالء النبيني:  )) بعده أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من

ومن فوائد اآلية  . )) رسال مبشرين ((إذا فكل من وصف بالنبوة يف القرآن فهو رسول بدليل آية النساء: 

)) وهذه الوالية كما قلنا آنفا والية خاصة  المؤمنينواهللا ولي  ((الكرمية: إثبات والية اهللا للمؤمنني يف قوله: 

طيب كل من كان أكمل إميانا فوالية اهللا له  . تقتضي عناية تامة وكل من كان أكمل إميانا فوالية اهللا  له أكمل

أكمل، هذه فائدة من أين أخذناها ؟ من قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي: احلكم املعلق بوصف يزداد قوة 

ذا الوصف فيه؛ هذه قاعدة مفيدة: كل حكم معلق بوصف فإن هذا احلكم يزداد قوة بأيش؟ بقوة الوصف بقوة ه

: أنا أحب الصاحلني؛ معناه كل ما كان أصلح فهو أحب إيل؛ ألن احملبة الذي علق عليه احلكم؛ فإذا قلت مثال

) علقت الوالء باإلميان؛ فكل ما  ) المؤمنين واهللا ولي ((علقت بالصالح؛ فكلما ازداد الصالح ازداد احملبة؛ 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي لإلنسان أن حيقق  كان اإلنسان أقوى إميانا كانت والية اهللا له أمت وأخص .

إميانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال والية اهللا؛ ألن كل إنسان يف احلقيقة عاقل يسعى أن يكون اهللا له 

حقق اإلميان يكن اهللا لك وليا؛ وكلما ازداد حتقيقك لإلميان ازدادت والية اهللا لك؛ وإال فكلنا وليا؛ نقول  : 

يطلب ذلك ونسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا لكن بس حقق اإلميان، حقق اإلميان، من 

ية اهللا بذلك، هذه من أسباب الوالية أن أحب يف اهللا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا فإمنا تنال وال

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  وجل ال للدنيا. يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وواليتك هللا عز



)) ؟ وجهه ذلك ؟ أن اإلميان جعل اهللا سببا لوالية  واهللا ولي المؤمنين ((األسباب؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

ثابتة؛ واألسباب شرعية، وعقلية، وحسية؛ فاألسباب الشرعية ما جعلها اهللا تعاىل سببا اهللا؛ والشك أن األسباب 

يف القرآن، فمثال اإلميان سبب لدخول اجلنة هذا سبب شرعي وإال ال؟ دخول الوقت سبب لوجوب الصالة ؛ 

 العسل سبب للشفاء



فإذا قلت مثال: أنا أحب الصاحلني؛ معناه كل ما كان أصلح فهو أحب إيل؛ ألن احملبة علقت بالصالح؛ فكلما 

؛ فكل ما كان اإلنسان أقوى  علقت الوالء باإلميان )) واهللا ولي المؤمنين ((ازداد الصالح أيش؟ ازداد احملبة؛ 

الفائدة: أنه ينبغي لإلنسان أن حيقق إميانه ويكمله بقدر ويتفرع على هذه  إميانا كانت والية اهللا له أمت وأخص .

؛ نقول  :  ؛ ألن كل إنسان يف احلقيقة عاقل يسعى أن يكون اهللا له وليا استطاعته من أجل أن ينال والية اهللا

 ؛ وإال فكلنا يطلب ذلك ؛ وكلما ازداد حتقيقك لإلميان ازدادت والية اهللا لك حقق اإلميان يكن اهللا لك وليا

، من أحب يف  ، حقق اإلميان ، كلنا يطلب هذا لكن بس حقق اإلميان ونسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أوليائه

اهللا وأبغض يف اهللا وواىل يف اهللا وعادى يف اهللا فإمنا تنال والية اهللا بذلك، هذه من أسباب الوالية أن يكون حبك 

؛ من أين  ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب  . نياوجل ال للد وبغضك وكراهتك وعداوتك وواليتك هللا عز

؛ والشك أن  )) ؟ وجهه ذلك ؟ أن اإلميان جعل اهللا سببا لوالية اهللا واهللا ولي المؤمنين ((يؤخذ ؟ من قوله: 

فمثال األسباب ثابتة؛ واألسباب شرعية، وعقلية، وحسية؛ فاألسباب الشرعية ما جعلها اهللا تعاىل سببا يف القرآن، 

؟ دخول الوقت سبب لوجوب الصالة هذا سبب شرعي؛  اإلميان سبب لدخول اجلنة هذا سبب شرعي وإال ال

؛ كون املاء سببا لنبات األرض  العسل سبب للشفاء؛ هو قدري علمناه من طريق الشرع يعين من طريق الوحي

يف القرآن يدلنا على هذا شاهدنا ؛ لو فرض أنه ما  ؛ نعم هو أخرب اهللا به لكن حنن نشاهد املطر ؟ احلسي

؛ أما األسباب العقلية فكثري  بأنفسنا فهو سبب حسي؛ األدوية الطبيعية اليت تستخرج بالتجارب أسباب حسية

؛ واألسباب الشرعية واحلسية والعقلية  كلها  جدا، كل شيء يرتتب على شيء عقال فهو أيش؟ سبب عقلي

؛ وإمنا قلت ذلك ألن  ، حيث أودع اهللا فيها التأثري يث أودع اهللا فيها التأثري؛ دقيقة ، بذاا ح ؛ ال مؤثرة بذاا

، عندها ال ا؛  بعض الناس غاىل يف التنزيه فقال إن األسباب ال تؤثر يف ذاا وإمنا يكون التأثري عندها ال ا

مبا يقبل االحرتاق حصل فقالوا مثال إن االحرتاق بالنار ليس بالنار لكن حصل االحرتاق عند متاس الناس 

االحرتاق أما النار ما هي حترق؛ لو جعلت النار حترق وتقلب الشيء مما كان عليه مع األول ألثبتت مع اهللا 

خالقا وصرت مشركا؛ من الذي يقلب هذا العود إىل رماد ؟ اهللا سبحانه وتعاىل؛ يقول ما يقلب هذا إال اهللا؛ 

أخذت حجرا  . ، احرتق عندها ؛ إذا ال تقول: النار أحرقت باهللاأنت لو قلت النار هي اليت قلبت أشركت 

ن يفصل بني هذه اإلجزاء ؛ من يستطيع بأ فرميت به كأس زجاج فانكسر قال ال تقل إن احلجر هو الذي كسره

إال اهللا؛ فأنت إذا قلت إن احلجر هو الذي كسرها كنت مشركا؛ فإثبات تأثري األسباب شرك؛ قال  املتالص

ندها ال ا، انكسر عندها عند احلجر ال باحلجر؛ سبحان اهللا حط حجرا ثقيل ثقيل جدا على الزجاج انكسر ع

ينكسر وإال ال؟ اضربوه حجر صغري ينكسر؛ إذا كيف تقول عندها ؟ لو كان عندها كان حيط حجر كبري انكسر 



يها هذا التأثري، اهللا هو الذي اهللا أودع ف ولو ضربناه حبجر صغري ما ينكسر؛ لكن نقول: األسباب مؤثرة؛ لكن

براهيم يف النار فقال اهللا هلا: إلتأثري ما أثرت؛ وهلذا ملا ألقي ؛ لو ال أودع اهللا فيها هذا اأودع فيها هذا التأثري

)) أثرت ؟ ما أثرت؛ إذا عرفنا اآلن أن األسباب جعل اهللا مؤثرة بذاا ليست  براهيمإكوني بردا وسالما على ((

؛ واضح يا مجاعة ؟ وهذا  ختلق أو خلقت بذاا ولكن اهللا أودع فيها هذه القوة اليت يكون ا املسببهي اليت 

هو املعقول، هذا هو املعقول؛ فنحن ال نغايل أيضا يف إثبات األسباب ونقول إن هذا يكون بدون اهللا وال نغايل 

؛ والوسط يف الغالب يكون   ا كال األمرين خطأيف التنزيه فنقول إن األسباب ال تؤثر وإمنا حيصل األثر عندها ال

   هو احلق؛ ألنك جتد املتطرفني كل واحد أخذ جبانب من احلق وترك جانبا والوسط يأخذ باجلانبني فيكون وسطا.

  ؟كيف يزيد اإلميان باهللا  السائل : 

  الناس باهللا ومالئكته وكتبه ورسله متساوي ؟ لكن هل إميان الشيخ :

  لكن هل إميانك مثل إميان الثاين والثالث؟  الشيخ :

  ال؛  السائل :

  حىت إميانك يف يوم من اإلميان ليس كإميانك يف يوم آخر.  الشيخ :

  لكن كيف يزيد ؟  السائل :

اإلميان باهللا ؟ أحيانا يأيت اإلنسان مثال قوة إميان كأمنا يشاهد األمر رأي العني وأحيانا مع الغفلة ما  الشيخ :

  كذا؛يكون ه

  ؟ ال النيب صلى اهللا عليه وسلمفنفس الشيء بنسبة اآلن ق السائل :

إىل آخر اآلية  هل يتساوون الناس يف اإلميان ذه األمور  ))... ومالئكته أن تؤمن باهللا  ((طيب  الشيخ :

  ؛  ؛ إذا كلما قوي إميانك ذه زاد والية اهللا لك الستة ؟ ال يتساوون

  إميانك باهللا أحببت يف اهللا .نعم احلب يف اهللا ألنك 

  

  نعم حممد ؟ الشيخ :



نه حصل الشفاء عنده ال به يعين إقول يأحد املرضى إىل املشعوذين  يذهب يا شيخ؛ األسباب إذا السائل :

  ؟  فرق بني هذا وبني األولال مابسببه؛ 

احلس أو العقل بأن هذا سبب؛ ؛ نقول البد أن يشهد الشرع أو  ألن اهللا مل جيعل كالم املشعوذين سببا الشيخ :

أما جمرد جييء مشعوذة يتكلم عندنا ما نقبل؛ يعين لو أن واحدا قال أنا أدعوا هذا الولد ويستجاب يل، امرأة 

تقول ليست حتمل أبدا وراحت القرب هلذا الولد ومترغت عليه وأخذت منه ترابا ووضعته يف فرجها عند اجلماع 

هذا برتاب هذا الويل ؟ ال، أليش ؟ ألن هذا ليس سببا شرعيا وال حسيا وال ؛ نقول حصل  وأراد اهللا أن حتمل

؛ وهلذا كانت التمائم شركا أليش ألا ليست سببا حسيا وال  أن يثبت كون هذا الشيء سببامن عقليا؛ فالبد 

  شرعيا وال عقليا .

  نعم فهد ؟ الشيخ :

فروع التوحيد، يف فروع الدين فاستدل بعض الناس خبالفهم األنبياء اتفقوا يف أصل التوحيد واختلفوا يف  السائل :

  ؟ذا مل ختتلف أما إذا اختلفت يف فروع الدين جبواز تعدد اجلماعات اإلسالمية إ

، نوافق على  نعم أنا أوافقهم على تعدد اجلماعات اإلسالمية إذا كان كل رئيس هلذه اجلماعات إنه نيب الشيخ :

تعدد   بدأنقول ال بأس؛ أما أن نبينا واحد وديننا واحد فال ميكن أن نقر هذا املهذا؛ إذا كان يدعي أنه نيب 

؛ هؤالء نيب مستقل، فإذا كان يدعي هؤالء رؤسائهم بأم أنبياء فعلى العني والرأس  اجلماعات اإلسالمية أبدا

  لكن ما يدعون هذا هم أبعد الناس عن هذه الدعوى .

ونكم وما ضلودت طائفة من أهل الكتاب لو ي سم اهللا الرمحن الرحيم. ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ب

ون إال أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشعرون يا أهل الكتاب لم ضلي

تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على 

آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى اهللا  الذين

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم 

طان الرجيم. أظن أننا أخذنا فوائد ما أعوذ باهللا من الشي )) . يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال أنفسهم وما  ((قال اهللا تعاىل:  ؟ . سبق ؟ كذا

أي أحبت؛ والود خالص احملبة؛ ومن أمساء اهللا تعاىل الودود مبعىن الواد والودود؛ فهو  ودت )) )) (( يشعرون



؛ فالود إذا خالص احملبة يعين أحب  وأصفيائه وهو أيضا مودود من أوليائه وأصفيائه سبحانه وتعاىل واد ألوليائه

)) الطائفة مبعىن اجلماعة؛ واملراد  طائفة من أهل الكتاب وقوله: (( هؤالء أو هذه الطائفة بكل خالص احملبة .

عرب من النصارى؛ فإن اليهود  بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى؛ ولكن األغلب هم اليهود ألم أكثر ممارسة لل

كانوا  يف املدينة قدموا من ال ومن الشام ينتظرون النيب الذي بشرت به التوراة؛ يعين قدموا من بالد الشام ألم 

 ((علموا أن مهاجر هذا النيب املدينة حسب ما يف التوراة من البشارة به؛ فقالوا نذهب إىل هناك لنكون معه 

))  من أهل الكتاب (( على الذي كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به )) . وكانوا من قبل يستفتحون

)) لو هذه مصدرية مبعىن أن؛ والقاعدة يف لو أا إذا  لو يضلونكم ((.  اليهود والنصارى؛ والغالب أم اليهود

ود كثير من  ((أتت بعد ما يفيد الود واحملبة تكون مصدرية ((ودوا لو تدهن فيدهنون )) أي ودوا أن تدهنوا؛ 

)) أي ودوا أن يردوكم؛ فهي هنا مصدرية؛ وقد علم أا تأيت شرطية حرف  أهل الكتاب لو يردونكم كفارا

لو  ((وجل:  يقول عز . ناع مثل لو جاء زيد ألكرمتك؛ فهنا امتناعي إياك المتناع جميء زيدامتناع المت

؛ واإلضالل مبعىن اإلتاحة عن احلق؛ يعين ودوا أن خيرجوكم من اهلدى إىل )) يعين ودوا أن يضلوكم يضلونكم

ود كثير  نية اليت يف البقرة: ((ميكن أن يفسر باآلية الثا الضالل؛ وما نوع هذا الضالل الذي أرادوه باملسلمني؟

وما  ((وجل:  يقول اهللا عز . من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ))

يعين مبحاولتهم وودهم هذا ال يضلون إال أنفسهم؛ ومباذا يضلون أنفسهم ؟ املعروف عند  )) يضلون إال أنفسهم

أكثر املفسرون املعىن وما يهلكون إال أنفسهم وذلك ألم إذا متنوا لكم الضالل أمثوا على ذلك فصاروا هم  

اللكم اشتغلوا عما فيه )) أم إذا اشتغلوا مبحاولة إض وما يضلون أنفسهم ((كالضالني؛ وقيل: بل املعىن 

هداهم كما هو الواقع أن اإلنسان إذا أراد أن يرد احلق وأن يضل غريه اشتغل مبحاولة إضالل غريه عن حماولة 

)) ألم اشتغلوا مبحاولة إضالهلم إياكم عن طلب  ما يضلون إال أنفسهم ((هداية نفسه؛ فيكون املعىن 

مبحاولة إضالل غريه جتده يطرق كل باب ويسلك كل طريق حياول به  هدايتهم؛ ألن العادة أن اإلنسان إذا اشتغل

إضالل الغري وينسى نفسه، ينسى نفسه وهذا واقع كثريا حىت بني طلبة العلم أحيانا يريد اإلنسان أن ينتصر لنفسه 

ا أو لقوله ولو كان خطأ فتجده حياول أن يلتمس األعذار والتحويالت والتصريفات وصرف النصوص عن ظاهره

من أجل أن توافق قوله وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب احلق وأن يراجع نفسه لعل الصواب 

مع غريه كما يقع كثريا عندما خيتار اإلنسان قوال أو يقول قوال مث يراجع فيه يتبني له أن الصواب يف خالف ما  

)) فيها رأيان؛ الرأي األول: ما يضلون إال أنفسهم باإلهالك وكثرة  وما يضلون أنفسهم كان يعتقد أوال ؛ إذا ((

العقاب حيث حالوا صد الناس عن دين اهللا؛ والثاين: ما يضلون إال أنفسهم بانشغاهلم مبحاولة إضاللكم عن 



يف طلب هداية أنفسهم؛ قال بعض املفسرين: هذا أوىل؛ وذلك ألن الوعيد عليهم مبا يكون يف اآلخرة غري جمدي 

ال يهلكون إال أنفسهم؛ هذا املقام ألم أصال ال يؤمنون مبن أنذر ذا، ال يؤمنون مبن أنذر ذا حىت يقال إم 

ولكن الواقع أن هذا غري وارد يعين مبعىن أن اهللا يتكلم عن أمر الواقع؛ فاآلية حمتملة للمعنيني؛ املعىن األول 

هم مباذا؟ الكهم مبا يكتسبون من الذنوب واآلثام؛ واملعىن الثاين: املشهور عند أكثر املفسرين أم يضلون أنفس

)) يعين ما  أنفسهم وما يشعرون وما يضلون ((مبا يكون سببا إلضاللكم؛ يضلون أنفسهم بإضاعتها وانشغاهلم 

لبة يشعرون أم أضاعوا الوقت يف حماولة إضاللكم ونسوا أنفسهم؛ ألن اإلنسان يف غمرة الغلبة أو حب الغ

وسكرة حب الظهور ينسى وال يشعر بالوقت إذا ضاع عليه؛ فهؤالء ال يشعرون ألن الوقت ضاع عليهم 

بانشغاهلم بطلب أو مبحاولة إضاللكم؛ والشعور هو املعىن النفس الذي يشعر به اإلنسان يف نفسه توبيخا وتندميا 

عداوة أهل الكتاب للمسلمني، حيث يودون  يف هذه اآلية الكرمية: بيان أحيانا أو عكس ذلك تفرحيا وتفاؤال .

هلم اإلضالل؛ والطائفة من القوم الغالب أن مشربة بقية القوم مشرا؛ فإذا كانت هذه الطائفة تود هذا فغريها  

ومن فوائد اآلية: التحذير من أهل الكتاب وأم حياولون سد املسلمني عن دينهم كاملشركني؛ وكل من  كذلك .

)) وقال  ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ((من املسلمني الضالل؛ قال اهللا تعاىل: الطائفتني يودون 

فكل املشركني وكل امللحدين وكل من ادعى أنه صاحب كتاب   )) ودوا لو تكفرون ((تعاىل عن مشركني قريش: 

كلهم يودون من املسلمني أن يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وإميام؛ وإذا كان كذلك فيجب علينا احلذر منهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  واعتقاد أم أعداء وألداء يودون أن يقضوا علينا وعلى ديننا بني عشية وضحاها .

ومن فوائد اآلية  وما يضلون إال أنفسهم )) . ((ملعتدي جيازى مبثل عدوانه ويبتلى مبثل ما ابتلى غريه به؛ لقوله: ا

الكرمية: تعزية املسلمني مبا يريد م هؤالء من اإلضالل فكأن اهللا قال: ال ختالفوا منهم فإن اإلضالل إمنا يعود 

ؤمنون بدينهم متاما ويفخرون به ويعتزون به دون الذين جيعلون عليهم؛ ولكن هذا يف حق املؤمنني حقا الذين ي

دينهم أقواال باللسان أو حروفا باألوراق وهم يف احلقيقة يتبعون غريهم ويعظمون غريهم يف نفوسهم فإن هؤالء رمبا 

عن الباطل ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يعمى  يصابون برجس هؤالء الكفار الذين يريدون إضالهلم .

ومن فوائد اآلية الكرمية : إحاطة علم  )) . وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون ((مع ممارسته له؛ لقوله تعاىل: 

 فإن الود حمله القلب وال يعلم ما يف القلوب إال اهللا عز )) ودت طائفة : ((اهللا عزوجل مبا يف قلوب اخللق؛ لقوله

ومن فوائد اآلية الكرمية: أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون اخلري باملسلمني؛  وجل .

ودت طائفة من أهل الكتاب  ((ألننا نقول له: إنك ال تعلم ما يف قلوم وامسع إىل عالم الغيوب ماذا يقول: 

يا أهل  وجل: (( مث قال اهللا عز  . فأنت ال تعلم، وال تغرت مبصانعتهم وخمادعتهم ومكرهم )) لو يضلونكم



الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 

)) اليهود والنصارى  يا أهل الكتاب ((خطاب من اهللا ألهل الكتاب على سبيل التوبيخ  وأنتم تعلمون )) .

اسم استفهام حذت ألفهما لدخول حرف اجلر عليها؛ واالستفهام ) م تكفرون ) لم ((وباألخص اليهود؛ 

وجل؛ وكل آية من  آيات اهللا مجع آية وهي العالمة الدالة على اهللا عز )) بآيات اهللا لم تكفرون للتوبيخ؛ ((

آيات اهللا تدل على صفة من صفاته؛ فاالنتقام آية تدل على الغضب، وبسط الرزق إذا مل يكن اإلنسان على 

ة اهللا آية تدل على الرضا والرمحة؛ فاآليات تتنوع حبسب متعلقها؛ هؤالء كفروا بآيات اهللا؛ طيب اآليات معصي

الشرعية ما جاءت به الرسل؛ فما اآليات اليت كفر ا هؤالء ؟ اآليات اليت كفر ا هؤالء اآليات اليت نزلت على 

ت اهللا وهي التوراة؛ والنصارى كفروا بآيات اهللا وهي رسلهم وعلى حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ فاليهود كفروا بآيا

الذين يتبعون الرسول النبي األمي  ((اإلجنيل، كفروا بذلك؛ كيف كفروا ما ؟ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

وينهاهم عن المنكر ويحل لهم  مكتوبا عندهم في التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف الذي يجدونه

)) موجود ذا الوصف؛  ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم عليهم الخبائثالطيبات ويحرم 

)) ما قال: أوالدهم أو بنام؛ ألن  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ((وقال اهللا تعاىل: 

يعرفون الرسول صلى اهللا عليه  معرفة اإلنسان البنه أقوى ملعرفته لبنته لشدة تعلقه به فهو ال جيهل شيئا منه؛ فهم

فلما جاءهم ما  ((وسلم كما يعرفون أبنائهم ألن نعته موجود عندهم يف التوراة واإلجنيل ولكنهم كفروا بآيات اهللا 

))؛  وأنتم تشهدون ((إذا بآيات اهللا تشمل التوراة واإلجنيل والقرآن كفروا بآيات الثالثة كلها؛  )) عرفوا كفروا به

م تعلمون ألن الشهادة أقوى؛ ألن الشهادة تقتضي أن يكون العامل كاملشاهد للشيء حبسه واملشاهد مل يقل: وأنت

حبس أقوى من املشاهد بالذهن أو من العلم بالذهن؛ فهم يشهدون اآليات ويعلموا ومع ذلك يكفرون ذه 

 يلبسون الحق بالباطل ((؛ )) وهم يف كفرهم خمادعون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل (( اآليات .

؛ ووجه ذلك أم لو جاءوا ومعىن لبس احلق بالباطل خلط احلق بالباطل؛ فهم يأتون بالباطل وميوهونه حبق ))

من أجل أن يكون يف ذلك متويه على من ال   بالباطل صراحا ما قبل، أليس كذلك ؟ لكنهم يأتون به خملوطا حبق

ومن ذلك أن يأيت بعبارة جمملة حتتمل حقا  يعرف احلقائق وهذا مكر وخداع لكل مبطل ميوه احلق بالباطل .

وباطال لكن هو يريد ا الباطل ومن مسعها قد حيملها على إرادة احلق؛ هذا أيضا من لبس احلق بالباطل وسيأيت 

وهنا قد  . )) تكتمون احلق ختفونه لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ((قال:  ائد.إن شاء اهللا يف الفو 

؟ أليس فيها تناقض؟ اجلواب: ال، ليس  )) تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ((يقول قائل:  كيف قال: 

يضا احلق إذا جاءوا فيه تناقض؛ ألم يكتمون احلق الصريح ويأتون به خملوطا مموها بالباطل؛ وليس قصدهم أ



باحلق خملوطا بالباطل؛ قصدهم أيش؟ الباطل؛ وهذا احلق الذي جاءوا به كالثوب الذي خيفي العيب حتت الثياب 

)) تعلمون أيش؟ تعلمون احلق؛ بل وتعلمون حالكم أنكم البس احلق  وتكتمون الحق وأنتم تعلمون (( .

بالباطل؛ فهم يعلمون أمرين: يعلمون احلق الصريح ويعلمون أم قد خلطوا القح بالباطل؛ والسيما اليهود ألن 

خ أهل يف هاتني اآليتني من الفوائد: توبي اليهود عصوا اهللا وهم يعلمون أم عصوه، عصوا اهللا على بصرية. 

ومن فوائد اآلية األوىل: أن هذا التوبيخ واقع موقعهم؛  . الكتاب على كفرهم بآيات اهللا، على كفرهم بآيات اهللا

ومن فوائد اآلية: احلكم الصريح الذي ال يقبل التأويل على أهل الكتاب  ألم كفروا بآيات اهللا وهم يشهدون .

وال يوبخ إال على أمر واقع؛  )) لم تكفرون بآيات اهللا ((كفر؛ الذين مل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بال

 والكفر باهللا كفر باهللا؛ وبه نعلم أم وإن زعموا أم مؤمنون باهللا فهم كافرون به، كافرون به كفرا صرحيا خالصا .

ويف اآلية   . )) وأنتم تشهدون ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الكفار كفروا عن علم وشهادة؛ لقوله: 

الثانية من الفوائد: أن هؤالء الكفار من أهل الكتاب كانوا خيادعون وميكرون؛ مباذا؟ بلبس احلق بالباطل؛ وما 

هادوا  إن الذين آمنوا والذين ((أكثر ما ميوهون بالقرآن الكرمي على بطالن ما ذهبوا إليهم مثل قوله تعاىل: 

خوف  واليوم اآلخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وال والنصارى والصابئين من آمن منهم وباهللا

)) اليهود  والذين هادوا والنصارى (()) املسلمون؛  إن الذين آمنوا (()) فيقول:  عليهم والهم يحزنون

)) الصابئة؛ من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر فلهم أجرهم عند ربه؛ فجعلنا حنن وأنتم  والصابئين ((والنصارى؛ 

واحد، املؤمن منا باهللا واليوم اآلخر له األجر ولو كنا خمالفني لكم ما كان لنا أجر؛ ويقولون: عيسى بن  يف صف

رسول قد  وما محمد إال ((مرمي بشر برسول يأيت من بعده امسه أمحد؛ ومل يأت بعد ألن الذي جاء امسه حممد 

نتظر أمحد؛ فهم يلبسون احلق بالباطل )) فنحن ن محمد رسول اهللا والذين معه خلت من قبله الرسل )) ((

وميكرون؛ ولكن من أعطاه اهللا علما وفهما تبني له أم ملبسون؛ وقد ألف علماء املسلمني وهللا احلمد يف بيان 

باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا خيفي ضوءه كل ساطع؛ اآلية األوىل مثال: قيد اهللا 

)) فأنتم ما  من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صالحا ((صناف بأيش؟ عزوجل من له األجر من هؤالء األ

)) كفار؛ أنتم مؤمنون ملا   لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون ((آمنتم باهللا واليوم اآلخر بنص هذه اآلية: 

وأما قوله:  . اركانت رسالة النيب قائمة، النيب الذي أرسل إليكم قائما؛ أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليه فأنتم كف

فال مانع من تعدد األمساء على مسمى واحد؛ وقد جاءكم  ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد )) ((

)) إذا فأمحد جاءهم  فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أمحد؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف اآلية نفسها: ((

وال نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إال حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ فعلى هذا فيكون هذا التمويه ال خيفى على 



يعطيه اهللا تعاىل علما وبصرية؛ وقد ألف شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل كتابا يف جزأين مساه "  نسان الذياإل

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه  لرد على النصارى من أئمة املسلمني كثري .وا اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح "

جيب احلذر من أهل الباطل إذا لبسوا احلق بالباطل، وأن ال نغرت م؛ ألم يأتون بزخرف القول غرورا؛ ومن هذا 

، ولن ما حصل للمبتدعة من هذه األمة فإنك إذا مسعت كالمهم قلت ال أعدل بذلك شيء، هذا هو احلق

  أجتاوزه؛ ولكنه كما قيل:

   لها          حقا وكل كاسر مكسورحجج تهافت كالزجاج تخا                         

حججهم كلها متهافتة ليس هلا ما يقومها على قدميها فضال عن أن جيعلها مهامجة، هي ال تدافع عن نفسها 

كتاب العقيدة شيء كثري يف هذا من متويههم فضال أن اجم غريها لكن مع ذلك ميوهون؛ ومر علينا يف  

ومن فوائد اآلية  ودجلهم وزخرفهم للقول؛ فعلى اإلنسان أن حيرتز من هؤالء الذين يلبسون احلق بالباطل .

؛ ووجه ذلك أن ختصيص التوبيخ ألهل الكتاب ليس ختصيصا الكرمية: التوبيخ أو توبيخ من سلك هذا املسلك

ومن  س والنوع والوصف؛ فكل من كان على شاكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ .بالشخص والعني ولكنه باجلن

 ((وجوب بيان احلق ملن علمه؛ أو على من علمه، وجوب بيان احلق على من علمه؛ لقوله:  فوائد اآلية الكرمية: 

مث اعلم أن )) أما من مل يعلم فعذره ظاهر لكن من علم وجب عليه بيان احلق،  وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

بيان احلق جيب عند السؤال عنه إما بلسان احلال وإما بلسان املقال؛ السؤال بلسان املقال أن يأتيك شخص 

ويقول ما حكم كذا وكذا؛ السؤال بلسان احلال أن يقع الناس يف معصية حيتاجون إىل أن تبني هلم، ال تقل واهللا 

وقالت طائفة  ((مث قال اهللا تعاىل:  زوم؛ البد أن تبني، ال تكتم . لالناس ملا مل يأتوا إيل فأنا من امللزوم؛ أنت م

ملا ذكر اهللا تعاىل مكرهم بالقول ذكر  )) ... ى الذين آمنوا وجه النهارمن أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل عل

)) احليل الفعلية هذه احليلة املاكرة  بالباطل ((بأيش؟  )) أنهم يلبسون الحق مكرهم باحليل الفعلية، القول: ((

قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره)) ((آمنوا  ((

)) أي  آمنوا به وجه النهار ((شئت فقل: الشريعة كلها؛  ؛ وإنيعين القرآن))  بالذي أنزل على الذين آمنوا

)) وهذا أحد الطرق الذي يعرف به معىن  واكفروا آخره ((أوله؛ والدليل على أن املراد بوجه النهار أوله قوله: 

 فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ((الكلمات يف القرآن الكرمي، أن يعلم معىن الكلمة بذكر مقابلها؛ كقوله تعاىل: 

)) إذا انفروا ثبات يعين  أو انفروا جميعا ((؛  شوف قسيمها؟ ن))  ثبات (( لو قال لك قائل: ما معىن ))؛

هنا وجه النهار لو قال قائل: ما الذي علمنا أن وجه النهار أوله؟ ملاذا ال يكون وجه النهار  . وحدانا متفرقني



 )) يرجعون ))؛ (( المؤمنين ((الضمري يعود على  )) لعلهم (( ؛  وسطه ؟ قلنا: دلنا على ذلك قوله وقفه آخره

أي يرجعون عن دينهم؛ ألنكم أنتم أهل الكتاب فإذا آمنتم أول النهار مث رجعتم قال الناس لو ال أم علموا أن 

هذا دين باطل مل يرجعوا؛ كيف املكر؛ ادخلوا معهم يف أول النهار وصلوا كما يصلون واحضروا جمالس الذكر وإن 

يف آخر النهار اكفروا قولوا كفرنا ذا الدين؛ ألن الناس إذا فعلتم وجد بكاء فابكوا كونوا معهم متاما وإذا كان 

هكذا قالوا لو ال هذا الدين باطل ما كفر هؤالء بعد إميام؛ ألن اإلنسان إذا آمن بالدين وكان الدين حقا ثبت 

ب الرسول عليه مل يرجع؛ والدليل على هذا: أن هرقل سأل أبا سفيان حني ما القاه يف الشام سأله عن أصحا

صلى اهللا عليه وسلم قال : هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال: ال؛ قال: هكذا اإلميان إذا 

هؤالء ميوهون على الناس بفعلهم فإن الناس يقولون لو ال  خالط بشاشة القلوب مل يرجع أو كلمة حنوها؛ املهم أن

 لعلهم يرجعون ((سان بطبيعته ال يرجع عن أيش؟ عن دين احلق أن الناس علموا بطالم ما رجعوا عنه؛ ألن اإلن

وال تؤمنوا إال لمن  (()) هذا من قول الطائفة يعين آمنوا وال تؤمنوا ؛  وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم (( )) .

 رجعتم ) أي ال تظهروا ما أنتم عليه إال ملن تبع دينكم؛ ألنكم لو أظهرمت للمسلمني أنكم آمنتم مث) دينكم تبع

من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا وال رجعوا؛ لكن إذا أخربمت ذا املكر واخلديعة من تبع دينكم سلم لكم 

األمر يعين كأم يقولون أخفوا هذه الطريقة إال على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخربوه ال مانع أما غريهم 

وهذه مجلة معرتضة لكنها يف حمل موافق متاما  )) إن الهدى هدى اهللا قل ((فال ختربوه؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

؛ ألنه ملا كان الغرض من هذا ا لعمل املاكر أن يضلوا الناس عن دينهم صار من املناسب متاما أن يفسد هذا 

هدى اهللا حىت  املكر ببيان أن اهلدى  والتوفيق بيد من؟ بيد اهللا يعين قل لن ينفعكم هذا املكر واخلداع فإن اهلدى

لو عملتم هذه الطريقة املاكرة اخلادعة فإن ذلك لن يضر املسلمني شيئا ألن اهلدى هدى اهللا؛ وذا عرفنا أن هذه 

اجلملة املعرتضة هلا فائدة كبرية يف هذا املقام؛ أليش؟ ألن هذا املكر مكر عظيم خيدع ولكن من علم أن اهلداية 

 قوله:  أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ((مث قال:  ذا املكر وهذه اخلديعة .بيد اهللا سبحانه وتعاىل مل يهتم (()) 

 (()) هذه أشكلت على املفسرين واملعربني كثريا؛ لكن لننظر يف سياق اآلية الكرمية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 

يعين وال تؤمنوا إال ملن  )) اوال تؤمنو  أظهر ما نقول فيها أا متعلقة بقوله: (( )) أن يؤتى أحد مثل ما أو تيتم

تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ يعين ال ختربوا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ ألنكم لو قلتم للناس 

إنكم ستعطون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغريها؛ ألن اهللا أعطى بين إسرائيل كتبا بل آتاهم توراة اليت 

هم فضائل، ذلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم املن والسلوى، وقتل عدوهم اللدود حىت فيها هدى ونور وآتا



شاهدوا، إىل آخره؛ يقول: ال تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال ملن تبع دينكم ألنكم لو قلتم للناس إن هذه 

  متسكهم بدينهماألمة اإلسالمية ستؤتى ميل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان يف ذلك حث على 



؛ ألن اهللا آتى بين إسرائيل كتبا بل آتاهم التوراة اليت  والفضائل وغريها إنكم ستعطون مثل ما أوتينا من الكتاب

، وقتل عدوهم اللدود حىت  ، وأنزل عليهم املن والسلوى فيها هدى ونور وآتاهم فضائل، ذلل عليهم الغمام

أوتيتم إال ملن تبع دينكم ألنكم لو قلتم للناس إن هذه شاهدوا، إىل آخره؛ يقول: ال تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 

؛ وقيل:  األمة اإلسالمية ستؤتى ميل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان يف ذلك حث على متسكهم بدينهم

أي ال ختربوا ذا املكر واخلداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون  )) ال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم ((املعىن 

)) أي ال ختربوا أحدا إال ملن تبع  ال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم ه من أجل أن يرجع املسلمون عن دينهم ((آخر 

))  أو يحاجوكم عند ربكم ((مث قال اهللا تعاىل:  دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا املكر وهذا اخلداع .

م بذلك وأنكم يوم القيمة سيحاجكم هؤالء عند اهللا ؛ ألنكم لو آمنت يعين وال تؤمنوا أيضا أن حياجوكم عند اهللا

))  أو يحاجوكم به عند ربكم أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى ((؛ فصارت اآلية:  ما قبل أحد منكم هذه احليلة

 أخفوا عنهم أن يؤتى مثل ما أوتيتم أو حياجوكم يعين ال تؤمنوا ألحد بل))  وال تؤمنوا : ((؟ بقوله متعلقة بأيش

؟ ألن من تبع دينهم يعلمون أن اهللا سيظهر  )) ال تؤمنوا إال من تبع دينكم ((؛ طيب ملاذا قالوا:  عند ربكم

حممدا صلى اهللا عليه وسلم ويكون له من الشريعة والفضائل ما كان هلم أو أكثر ويؤمنون كذلك بأم سوف 

إن الذين  ((وقال اهللا تعاىل:  )) تختصمون ربكمثم إنكم يوم القيمة عند  ((حياجوم عند اهللا كما قال اهللا: 

فأمت ال  )) يفصل بينهم يوم القيمة آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن اهللا

ختربون الناس ذا إال ملن تبع دينكم ؛ طيب إذا هم يؤمنون بأم سوف حياجهم املسلمون يوم القيمة عند اهللا؛ 

)) أم ملا قالوا ال تؤمنوا ألحد أن  واسع عليم قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ((قال اهللا تعاىل: 

حىت لو حاولتم أن ختفوا ما مين اهللا به من  )) اهللا إن الفضل بيد (( يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال اهللا تعاىل:

الفضائل على هذه األمة فإن ذلك لن مينع األمر الواقع ألن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء؛ وقد آتى اهللا هذه 

))  واهللا واسع عليم ((؛  األمة ـ وهللا احلمد ـ من الفضائل ما يربوا بكثري على الفضائل اليت أوتيها بنو إسرائيل

واسع يف كل صفاته، واسع يف العلم واسع الرمحة  واسع احلكمة واسع القدرة، يف كل الصفات؛ عليم مبن يستحق 

 )) (( يختص برحمته من يشاء ((  . الفضل سبحانه وتعاىل فهو يعطي فضله من يشاء على علم وحكمة

 ((وجل خيتص برمحته من هو أهل بالرمحة كما قال تعاىل:  ؛ ولكنه عز مبعىن خيص بالرمحة من يشاء )) يختص

قرن باملشيئة فهو تابع للحكمة  )) وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال اهللا اهللا أعلم حيث يجعل رسالته

 ) فهو سبحانه وتعاىل) حكيما وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما ((واستدللنا لذلك بقوله تعاىل: 

برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل  يختص ((؛  عليم حكيم يؤيت فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل



وجل؛  )) ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم يعين الواسع الكثري فال فضل أعظم من فضل اهللا عز العظيم

ن عند اهللا شيئا، قال اهللا تعاىل يف وانظر إىل ما أنعم اهللا ا إىل العباد من أو الدنيا وآخرها وكل ذلك مل ينقص م

واحد فسألوني فأعطيت كل  لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد احلديث القدسي: (

) اغمس املخيط  في البحر إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إال كما ينقص المخيط إذا غمس

ينقص البحر شيئا ؟ أبدا وال شيء؛ فهكذا كل فضل آتاه  يف البحر وأخرجها هذا البلل الذي حيمل املخيط هل

وجل؛ لو فرض أنه خارج عن ملكه وإال هو يف ملكه؛ لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص  اهللا عز

أعوذ باهللا من  . يف ملك اهللا شيئا إال كما ينقص املخيط إذا غمس يف البحر وهذا ال ينقص املخيط شيئا

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم إن تأمنه  (( . بسم اهللا الرمحن الرحيمالشيطان الرجيم 

بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين سبيل ويقولون على اهللا 

ين يشترون بعهد اهللا الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين إن الذ

اهللا وال ينظر إليهم يوم القيمة وال يزكيهم  هموأيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلم

أعوذ   . )) ... ودت طائفة ((؛ فوائد أيش؟ قوله تعاىل:  الدرس ؟ بقيت فوائد أهذا مبتد )) ولهم عذاب أليم

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إال أنفسهم  ((باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل: 

 ((؟ بعد من قوله:  ؛ نعم يف هذه اآلية من الفوائد: بيان عداوة أهل الكتاب على املؤمنني )) . وما يشعرون

 الطالب : وب الذي عندك ؟ ويش آخر ما كتب ؟؛ ويش املكت أخذناها )) ... الكتاب وقالت طائفة من أهل

؛ حيث يريدون الضاللة ؛ ثانيا: التحذير من أهل الكتاب وأم  أهل الكتاب للمسلمنيبيان عداوة أوال: 

ثالثا: أن املعتدي جيازى مبثل عدوانه ويبتلى مبثل ما ابتلى غريه به املشركني.  حياولون سد املسلمني عن دينهم .

خامسا: أن  رابعا:  تعزية املسلمني مبا يريد م هؤالء من اإلضالل . يضلون إال أنفسهم ))وما  ((لقوله: 

 ((وجل مبا يف قلوب اخللق؛ لقوله:  سادسا: إحاطة علم اهللا عز اإلنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له .

سلمني ذه اآلية ؛ أي الزم سابعا: أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون اخلري للم ودت طائفة ))

وقالت  ((وذكرنا فوائدها أيضا ووقفنا  يا أهل الكتاب ال تلبسوا الحق بالباطل . .)) ((مث ذكرنا  . ذه اآلية

وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار  ((قال اهللا تعاىل:   . )) طائفة

يف هذه اآلية بيان كيد الكفار للمسلمني وذلك بسلوك طرق احليل املتنوعة ؛  يرجعون )) .واكفروا آخره لعلهم 

ومن  )) . آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار و اكفروا آخره لعلهم يرجعون ((بأم قالوا: 

 لى الذين آمنوا وجهآمنوا بالذي أنزل ع ((فوائدها أيضا: أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون؛ لقوله: 



ومن فوائد اآلية  )) فإن املؤمن حقا البد أن يستقر اإلميان يف قلبه وال يكفر ويرجع . النهار واكفروا آخره

آمنوا  ((الكرمية: أن املؤمن قد خيدع مبثل هذه اخلديعة فيتظاهر عدوه بأنه موافق له مث يتربأ به يف النهاية؛ لقوله: 

فرييدون أن يرجع املسلمون عن دينهم  )) ا وجه النهار واكفروا آخره لعلم يرجعونبالذي أنزل على الذين آمنو 

ومن فوائد اآلية الكرمية: تعصب أهل  من أجل أن هؤالء رجعوا؛ وقد سبق يف تفسريها من يبني هذا متاما .

أن املسلم يرد   ومن فوائدها أيضا: )) . وال تؤمن إال لمن تبع دينكم الكتاب لدينهم على ضالهلم؛ لقوله: ((

؛ وأم مهما حاولوا أن يصدوننا عن ديننا وقد أراد اهللا هدايتنا فإن ذلك  كيد هؤالء بإعالن أن اهلدى هدى اهللا

 ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه يف طلب اهلدى وأن ال يعتمد على نفسه ال يضرنا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين صنعوا  ا كان من الذكاء واحليلة .؛ ألنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهم

))  أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ؛ لقوهلم: (( هذه اخلديعة بينوا وأظهروا أن الذي محلهم على ذلك هو احلسد

كثير من أهل ود   )) (( آتاهم اهللا من فضله ((أم يحسدون الناس على ماألن اليهود من أبرز صفام احلسد 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أهل  )) . الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم

))؛ وهلذا اتفقت األديان الثالثة، اليهودية  أو يحاجوكم عند ربكم ((؛ لقوله:  الكتاب يؤمنون بالبعث واحلساب

لكن كل من آمن بالبعث آمن له؛ فاليهود والنصارى ماداموا  والنصرانية والدين اإلسالمي على اإلميان بالبعث؛

؛ إذ لو عملوا له آلمنوا بالرسول صلى اهللا  على كفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فإم مل يعملوا هلذا البعث

ضل ، وأن اهللا إذا من على أحد بف وجل ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن العطاء عطاء اهللا عز عليه وسلم .

 ومن فوائدها: إثبات اليد هللا عز )) . إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ((؛ لقوله:  فلن يستطيع أحد منعه

وجل ويقبض ا ويأخذ ا كما قال اهللا تعاىل:  وهذه اليد يد حقيقية يقبضها اهللا عز )) بيد اهللا ((وجل؛ لقوله: 

)) وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم:  م القيمة والسمواتوما قدروا اهللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يو  ((

وأخرب صلى اهللا  الليل ) أن اهللا تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار وفي النهار ليتوب مسيء (

أن اإلنسان إذا تصدق بعدل تمر ـ أي بما يعادل تمرة ـ من كسب طيب وال يقبل اهللا إال  عليه وسلم: (

؛ أهل السنة واجلماعة يؤمنون بأن  احلديثالطيب فإن اهللا يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه ) 

فسه ن؛ وأخرب به عن  ذلك حق على حقيقته ؛ ألن اهللا تعاىل أخرب به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغريه

وأخرب به عن نفسه خبرب هو  )) ومن أحسن من اهللا حديثا ((بكالم فصيح بني ال حيتمل الشك قال اهللا تعاىل: 

)) فخرب اهللا أصدق األخبار؛ وأخرب به عن نفسه  ومن أصدق من اهللا قيال ((أصدق األخبار لقول اهللا تعاىل: 

يبين اهللا  (()) وقال تعاىل:  يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم ((ليهتدي الناس به كما قال اهللا تعاىل: 



))؛ فهذه أربعة  يريد اهللا أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم )) وقال تعاىل: (( لكم أن تضلوا

  ؛  أوصاف اتصف ا خرب اهللا تعاىل عن نفسه

  ؛ زيد ؟ نريد الوصف األول أنا أريد أن أرتبها؛ ال  ال الوصف األول يف كالمهالوصف األول:  الشيخ :

  أنه خرب صادق عن علم فإن اهللا عامل بنفسه وبغريه.

  الثاين ؟  الشيخ : 

  أن كالم اهللا أحسن احلديث يعين بالفصاحة والبيان والوضوح . الطالب :

  أمحد الثالث ؟  الشيخ : 

  أن خرب اهللا عن نفسه أصدق خرب . الطالب :

؛ فإذا اجتمعت هذه  ؟ أن اهللا تعاىل يريد مبا أخرب به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئال يضلواالرابع  الشيخ :

األوصاف األربعة يف كالم مل يبقى فيه أدىن شك وال ميكن أن نقول إنه من املتشابه خالف ملن زعم أن آيات 

رها بدون أن نتعرض ملعناها؛ وهذا كما الصفات من املتشابه؛ وهلذا قالوا إا من املتشابه وإن فرضنا حنوها أن من

مر علينا كثريا خطأ؛ بل نقرأ آية الصفات و نتعرض ملعناها ونسأل عن معناها؛ لكن ال نسأل عن الكيفية يعين 

؛ هنا  ستوى نسأل ما فيه مانع ما معىن استوى على العرش لكن كيف استوى ما نقول ما نسألاسأل ما معىن ن

؛ ولكن ال  وجل ؟ اجلواب: حسية يأخذ ا ويقبض عز هل هي حسية أو معنوية يد اهللا نسأل ما هذه اليد

فإن قال  . نسأل عن كيفيتها؛ ما نقول كيف هذه اليد هل كف الرمحن ككف اإلنسان أو ال ؟ ما نقول هكذا

على  ( ) ويف رواية إن اهللا خلق آدم على وصورته (قائل: إنه جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

وهذا يقتضي أن تكون صفات اهللا كصفات املخلوق؛ فوجهه كوجه املخلوق ويده كيد  ) صورة الرحمن

فاجلواب: أن هذا ما  املخلوق؛ وعينه كعني املخلوق؛ وساقه كساق املخلوق؛ وقدمه كقدم املخلوق؛ فما اجلواب ؟

))  ليس كمثله شيء ((ذيبا لقوله تعاىل: ميكن أن يكون مرادا للحديث؛ ألنه لو كان هذا مراد احلديث لكان تك

وخرب اهللا ورسوله ال يتكاذب بل يصدق بعضه بعضا؛ فإذا كان كذلك فما معىن احلديث ؟ فاجلواب أن نقول: ال 

يلزم من كون آدم على صورة اهللا املماثلة فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم ال من حيث 

صورة القمر ليلة  أول زمرة تدخل الجنة على ( صلى اهللا عليه وسلم أخرب بأنالتفصيل ويدل هلذا أن النيب 



) وهل يلزم من ذلك أن يكونوا مثل القمر؟ أبدا لكن من حيث اإلمجال على صورة القمر وإال فليس  البدر

جه للقمر أنف وليس له عني وليس له فم وأهل اجلنة هلم آناف وأعني وأفواه؛ لكن من حيث العموم؛ وهذا و 

ن اهللا خلق آدم على صورة الرمحن أي الصورة اليت ظاهره؛ والوجه الثاين أن نقول: إقوي جدا ويبقي النص على 

وجل، على صورته على الصورة اليت اختارها كما لو قلت: هذا الباب صنعة فالن يعين هو الذي  اختارها عز

ي التشريف، تشريف؛ ولذلك جاءت هذه صنعه؛ فاهللا هو الذي صور آدم؛ وإضافة صورة آدم إىل اهللا تقتض

اجلملة يف بعض األحاديث تعليال للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه؛ ألن آدم خلق على صورة الرمحن؛ فإذا 

ضربت الوجه الذي خلقه اهللا تعاىل واختار هذه الصورة له فإن ذلك الضرب قد خيدشه ويغريه؛ وإذا قبحت الوجه 

؛ وعلى هذا وجل واختارها هلذا الوجه هذا أيضا قدح يف الصورة اليت خلق اهللا عز قلت ما أقبح هذا الوجه؛ فإن

فيكون إضافة الصورة إىل اهللا من باب إضافة املخلوق إىل خالقه كقوله: ناقة اهللا ، بيت اهللا، مساجد اهللا، بيوت 

؛ فاليد ثابتة هللا على الوجه ال تتناقض وال تتعارضاهللا، وما أشبه ذلك؛ وحينئذ تبقى النصوص وهللا احلمد سليمة 

 الالئق به من غري أيش؟ من غري مماثلة؛ جنزم ونعلم علم اليقني أنه ال مماثلة بني صفات اخلالق وصفات املخلوق .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يعلق الرجاء باهللا، أن يعلق الرجاء باهللا خوفا وطمعا؛ لقوله: 

)) فإذا علمت أن الفضل بيد اهللا فمن أين، فممن تسأل الفضل ؟ من اهللا؛ وإذا  بيد اهللا قل إن الفضل ((

علمت أن الفضل بيد اهللا فمن الذي ختاف أن مينع الفضل عنك ؟ اهللا؛ إذا فينبغي بل جيب على املؤمن أن يعلق 

وجل؛ ويش كالم  االختيارية باهللا عزومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قيام األفعال  قلبه باهللا تعاىل رجاء وخوفا .

يؤتيه  ((هذا معناه؟ ويش معىن هذا ؟ معىن هذا أن اهللا تعاىل يوصف بصفات األفعال املتعلقة مبشيئته؛ لقوله: 

)) فاإلتيان فعل علق باملشيئة؛ إذا فنؤمن بأن اهللا تعاىل له أفعال يفعلها حيدثها تتعلق مبشيئته؛ ففيه رد  من يشاء

الذين قالوا إن اهللا تعاىل ال يوصف بالصفات الفعلية االختيارية؛ ألنه ما فيه صفة عندهم ما فيه  على املعطلة

صفة هللا تتعلق مبشيئته، كل الصفات أزلية ليس فيه صفات حتدث مبشيئة اهللا؛ وهذه اآلية ترد عليهم؛ ملاذا يقولون 

عليا؛ وال ينزل إىل السماء الدنيا؛ وال يأيت للفصل إن اهللا ما يفعل؟ يقولون إن اهللا ال يستوي على العرش استواء ف

وجل أبدي أزيل؛  وجل ليس حبادث واهللا عز واهللا عز بني عباده؛ ملاذا؟ قالوا ألن احلوادث ال تقوم إال باحلادث

هو  فإذا أثبتت له األفعال االختيارية املتعلقة باملشيئة أثبتت قيام فعل حادث به وال يقوم احلادث إال حبادث؛ فما

اجلواب عن هذا ؟ اجلواب: أن هذه القضية أو هذا احلكم حكم عقلي معارض للنص ألنه يتضمن رد كل نص 

يدل على قيام األفعال االختيارية باهللا؛ وما تضمن رد النصوص فهو باطل؛ ألن ما تضمن رد احلق فهو باطل؛ 

إن األفعال تأيت بعد الفاعل وال يلزم أن تكون ثانيا أن نقول: هذه القضية أو القاعدة اليت ذكرمت قاعدة باطلة ؛ ف



قدمية بقدمه وال يلزم أن تكون حادثا حبدوثها؛ ولذلك حنن نأكل اليوم ونأكل باألمس وما قبل أمس؛ هل يلزم 

إذا أكلنا اليوم أننا مل نوجد إال اليوم ؟ يعين وجودنا تسبق أفعالنا، وجودنا يسبق أفعالنا؛ فكذلك أفعال اهللا 

ية وجود اهللا سابق عليها وال يلزم أن نقول إذا أثبتنا األفعال احلادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدا؛ فهذه االختيار 

ومن فوائد اآلية  املالزمة العقلية مالزمة باطلة لذاا وهي أيضا مالزمة باطلة ملصادمتها أليش ؟ للنصوص .

وال أحد ينكر إثبات املشيئة هللا فيما يتعلق بفعله؛ أنه تابع  ))؛ من يشاء ((الكرمية: إثبات املشيئة هللا ؛ لقوله: 

ملشيئته وال يكون إال مبشيئته؛ لكن اختلفت األمة يف فعل العبد هل يكون مبشيئة اهللا أو ال يكون؛ فأهل السنة 

هللا مع إثبات إرادة واجلماعة قالوا: إنه يكون مبشيئة اهللا مع إثبات إرادة العبد؛ أنتم معنا ؟ نعم؛ فعل العبد مبشيئة ا

العبد له؛ وذهب قدرية جموس هذه األمة إىل أن فعل العبد ال يقع مبشيئة اهللا وأن العبد حر يفعل ما يشاء وال 

مستقل مبا حيدثه؛ فجعلوا تعلق إلرادة اهللا ومشيئته بفعله؛ وهلذا مسوا جموس هذه األمة ألم اعتقدوا أن العبد 

ا يتعلق بفعل نفسه؛ واإلنسان مبا يتعلق بفعل نفسه أيضا؛ فاهللا خالق ألفعاله وجل مب للحوادث خالقني: اهللا عز

طائفة أخرى قابلتهم، قالت: أفعال العبد مبشيئة اهللا وال  . بفعل العبد شيئة اهللاواإلنسان خالق ألفعاله؛ وال تعلق مل

اهللا وال إرادة له فيها أبدا؛ إن قام فهو إرادة للعبد فيها؛ عرفتم ؟ هؤالء هم اجلربية؛ قالوا إن أفعال العبد مبشيئة 

جمرب وإن جلس فهو جمرب وإن نزل من السطح على الدرج فهو جمرب، وإن تدحرج غسفا عنه فهو جمرب، وإن مات 

فهو جمرب، وإن شرب فهو جمرب، كله إجبار ما له اختيار؛ وهؤالء أيضا خالفوا املنقول واملعقول واملنصوص؛ لو أن 

امنا وقال: اإلنسان جمرب عن فعله فقام إنسان وضربه كفا قال واهللا هذا غصب علي؛ أنا جمرب أحدا منهم وقف أم

على أن أضربك كفا؛ ويش يقول ؟ ما يرضى؛ إن قال أبدا أليش تعدى علي يقول اآلن أبطلت قاعديت؛ وهلذا 

والسارق والسارقة  (( يذكر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده قال اقطعوا يده

)) فقال مهال يا أمري املؤمنني واهللا ما سرقت إال بقدر اهللا؛ يعين غصبا علي؛ فقال: وحنن ال  فاقطعوا أيديهما

نقطع يدك إال بقدر اهللا ؛ فرد عليه حبجته مع أن أمري املؤمنني يقطع يد السارق بقدر اهللا وشرع اهللا والسارق 

ألن اهللا ينهاه عن السرقة؛ املهم أن إثبات املشيئة هللا يف اآليات الكثرية وهي شاملة يسرق بقدر اهللا ال بشرع اهللا 

وهنا نقول: هل مشيئة اهللا مطلقة ؟ يعين يشاء ما تقتضيه احلكمة وما تقتضيه احلكمة  لفعله ولفعل املخلوقني .

ات املشيئة فإا مقيدة حبكمة؛ عدمه ؟ أو مقيدة باحلكمة ؟ فاجلواب مقيدة باحلكمة، كل ما مر بك آية فيها إثب

إن اهللا كان  (()) فقوله:  وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ((ودليل ذلك قوله تعاىل: 

وجل مقرونة بالعلم واحلكمة وهو كذلك؛ فال يشاء اهللا سبحانه  )) يدل على أن مشيئة اهللا عز عليما حكيما

وتعاىل شيئا إال حلكمة ولكن احلكمة قد تبني لنا وقد أيش؟ وقد ختفى علينا؛ ألن عقولنا قاصرة؛ قد نظن مثال 



أن نزول املطر يف هذا الوقت ضرر وليس بضرر؛ قد نظن أن حبس املطر عنا ضرر وليس بضرر؛ فنحن نؤمن بأنه 

ومن فوائد اآلية  قد ختفى علينا وقد تظهر لنا .من شيء  اهللا سبحانه وتعاىل إال حلكمة؛ ولكن احلكمة  ما

الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها واسع والثاين عليم؛ الواسع يف أي شيء؟ يف كل صفاته، كل صفاته 

لطانه مشل كل شيء، وقدرته على  سبحانه وتعاىل واسعة ؛ رمحته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وس

)) أي مكان  فأين ما تولوا فثم وجه اهللا إن اهللا واسع عليم كل شيء، واسع بكل معناه؛ حىت إن اهللا قال: ((

تويل وجهك له فاهللا أمامك؛ إذا كنت يف الصالة فإن اهللا تعاىل يناجيك وهو أمامك كما قال النيب صلى اهللا عليه 

) أي إنسان، الذين يستقبلون املشرق كالذين يقعون غربا  صلي فإن اهللا قبل وجههإذا قام أحدكم ي (وسلم: 

عن مكة والذين يستقبلون املغرب كالذين يقعون شرعا عن مكة، والذين يستقبلون اجلنوب كالذين يقعون عنها 

جه اهللا؛ ألن اهللا مشاال؛ والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا، كل هؤالء أين ما تولوا فإن مث و 

واسع، واسع عليم؛ ولكن ال تظن أنك أن اهللا سبحانه وتعاىل يف األرض قبل وجهك وأنت تصلي؛ فإنه قبل 

وجهك وهو يف السماء؛ ألن اهللا ليس كمثله شيء يف مجيع صفاته؛ فإذا كان للمخلوق وهو خملوق ميكن يف 

حني شروقها لكانت أيش؟ قبل وجهك وأين هي؟ السماء وقبل وجهك فما بالك باخلالق؛ لو استقبلت الشمس 

يف السماء؛ وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي يف السماء؛ فاحلاصل أن اهللا تعاىل واسع جبميع صفاته 

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله:  وبكل ما حتمله هذه الكلمة من معىن .

علم اهللا فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه؛ فمن مل يدرك الشيء فليس بعامل؛ ومن  )) عليم

أدركه على خالف ما هو عليه فليس بعامل؛ واألول جاهل بسيط والثاين جاهل مركب؛ فلو سألنا سائل: مىت  

 جهال مركبا؛ ولو سألنا سائل كانت غزوة بدر ؟ فقيل له: كانت يف السنة الثالثة من اهلجرة؛ فالقائل جاهل

أعلم؛ فالقائل جاهل لكن جهله بسيط؛ أيهما أشد ؟ األول أشد ؛  : مىت كانت غزوة فتح ؟ فقال له: اهللافقال

ألنه مشكل، جاهل وهو جاهل أنه جاهل؛ وهلذا قيل: إن اجلهل املركب أشد قبحا من اجلهل البسيط؛ فعامل مل 

مل يعمل بعلمه؛ ولو سألنا  ن العامل الذي مل ينتفع بعلمه علم والعياذ باهللاأشد إمثا من اجلاهل؛ أل ينتفع بعلمه

سائل: مىت كانت غزوة الفتح ؟ فقيل له: يف السنة الثانية من رمضان، لكان عاملا؛ إذا اهللا تعاىل عامل مدرك 

يعلم ما سيكون وإذا  األشياء على ما هو عليه وعلمه سبحانه وتعاىل تام من كل وجه أزال وأبدا؛ فلم يزل عاملا

 في كتاب ال يضل ربي وال ينسى ((وجل فلن ينسى كما قال موسى عليه الصالة والسالم:  علم وهو عامل عز

؛ ملاذا؟ ألن املعرفة انكشاف  هل يوصف اهللا تعاىل بأنه عارف ؟ قال أهل العلم: ال يوصف اهللا بأنه عارف . ))

املعرفة انكشاف بعد خفاء؛ وهلذا إذا علمته الصيب تقول هل بعد لبس، انكشاف بعد خفاء أحسن أبني لكم، 



عرفته؟ فيقول نعم يعين بعد أن كان خافيا عليه صار اآلن معلوما له؛ فمن أجل أا انكشاف بعد خفاء مل يصح 

لنا العلم ثانيا: أن املعرفة تطلق على العلم والظن؛ وهلذا إذا ق . إطالقها على اهللا؛ ألن اهللا مل يزل وال يزال عليم

معرفة احلق بدليله مشل قولنا معرفة احلق بدليله مشل العلم والظن؛ ألن املعلومات إما علمية وإما ظنية؛ هلذا ال 

فإن قال قائل: كيف تقولون هذا وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  يصح أن يطلق على اهللا بأنه عارف .

) يعرفك وهذا فعل ؟ فاجلواب عن ذلك: أن هذه معرفة  الشدة يعرفك في في الرخاء تعرف إلى اهللا أنه قال: (

خاصة تستلزم العناية، العناية بالذي تعرف إىل اهللا من قبل؛ والدليل على أا ليست معرفة العلم بل هي معرفة 

ل وج مع أن اهللا يعرفك سواء قمت بعبادته أم مل تقم يعلمك عز ) تعرف إلى اهللا (العناية، الدليل أنه قال: 

يعلمك سواء قمت بعبادته أم مل تقم؛ لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه؛ فإذا تعرفت إليه يف الرخاء عرفك 

من فوائد هذه اآلية  )) يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وجل: (( مث قال اهللا عز يف الشدة .

) وقد بني اهللا ) يشاء يختص برحمته من ((وجل قد يرحم بعض العباد رمحة خاصة؛ لقوله:  الكرمية: أن اهللا عز

(( يف آيات أخرى: أن اهللا تعاىل يرحم من يستحق أن يرحم وهو الذي تعرض ألسباب الرمحة مثل قوله تعاىل: 

الرمحة فإنه ليس  وأن من كان على العكس مل يأت مبا يقتضي يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم ))

وجل:  ))؛ وقال عز (( للذين يتقون)) ملن ؟  ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها ((هال هلا، قال اهللا تعاىل: 

ومن فوائد اآلية لكرمية: أنه ال اعرتاض على  . فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم واهللا ال يهدي القوم الفاسقين )) ((

 رمحته عن عمرو؛ ألن األمر إليه وهو فضل إن شاء منعه وإن شاء أعطاه . اهللا يف كونه خيتص برمحته زيدا ومينع

ويتفرع على هذه الفائدة: أن من منعوا فضل اهللا مل يكونوا قد ظلموا شيئا؛ ألن فضل اهللا يؤتيه من يشاء وخيتص 

واحدا سبعة برمحته من يشاء؛ أرأيت لو أمامك عشرة رجال فأعطيت واحدا عشرة وواحدا تسعة وواحدا مثانية و 

وواحدا ستة وواحدا مخسة وواحدا أربعة وواحدا ثالثة وواحدا اثنني وواحد واحدا؛ هل ظلمت من مل تعطه إال 

درمها واحدا ؟ ال ما ظلمته ألن هذا فضال منك؛ فال يقال إنك ظلمت من أعطيته درمها واحدا ألنك أعطيت 

راهم كل يوم فقاموا بالعمل؛ فأعطيت واحدا واحدا ولو استأجرت عشرة أجراء على عشرة د األول عشرة دراهم .

م عملوا يوما كامال والثاين كلهم عملوا على يوم كامل؛ أعطيت واحدا عشرة والثاين تسعة عشرة دراهم أل

جرم أستاوم اجلميع مبا والثالثة مثانية وهكذا تنقص؛ لعددت ظاملا، لعددت ظاملا؛ ألن هذا ليس من العدل أن يق

تعطي بعضهم وحترم بعضا؛ والفرق بني هذه واليت قبلها: أن األوىل فضل وإحسان، جمرد فضل وإحسان؛ عليه مث 

يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل  (( وهذه الثانية عدل والعدل جيب أن يعطى كل ذي حق حقه .

  )) . العظيم



)) ألن الفضل هنا حيتمل أن  فضل العظيمذو ال ((من فوائد اآلية الكرمية: جواز وصف غري اهللا بالعظم؛ لقوله: 

يراد ا فضل اهللا الذي هو فضل اهللا أي عطائه؛ أو أن املراد ا املتفضل به وهو أيش؟ املعطى؛ فعلى الثاين ال 

إشكال يف استنباط الفائدة اليت ذكرناها، أن العظم يوصف به غري اهللا؛ وعلى األول إذا قلنا إن الفضل هو نفس 

 فه بالعظم ال إشكال فيه؛ ملاذا؟ ألنه من صفة اهللا فعل اهللا فوص



 من فوائد اآلية الكرمية: جواز وصف غري اهللا بالعظم )) . يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ((

)) ألن الفضل هنا حيتمل أن يراد ا فضل اهللا الذي هو فضل اهللا أي عطائه؛ أو  ذو الفضل العظيم ((؛ لقوله: 

ال إشكال يف استنباط الفائدة اليت ذكرناها، أن العظم أن املراد ا املتفضل به وهو أيش؟ املعطى؛ فعلى الثاين 

يوصف به غري اهللا؛ وعلى األول إذا قلنا: إن الفضل هو نفس فعل اهللا فوصفه بالعظم ال إشكال فيه؛ ملاذا؟ ألنه 

فإن قال قائل: مادام االحتماالن قائمني فال داللة على أنه يوصف  من صفة اهللا وصفات اهللا كذاته عظيمة .

 . ؛ ما دمنا نقول حيتمل أن يكون الفضل هنا صفة اهللا وصفة اهللا عظيمة كذات اهللا ظم من سوى اهللابالع

 فوصف العرش بالعظم )) ولها عرش عظيم ((فاجلواب عن هذا أن يقال: إذا مل تقتنع ذا فاقرأ قول اهللا تعاىل: 

ل هذا، هذا رجل عظيم، هذه سيارة مع أن العرش خملوق؛ فيصح أن نقول واهللا هذا الفعل عظيم يصح أن نقو 

عظيمة، هذا بيت عظيم، وما أشبه ذلك وال يضر؛ كما أنه يصح أن نقول فالن عزيز، فالن قوي يصلح؟ نعم 

فالن قوي وال حرج يف ذلك؛ ولكن جيب أن نعلم أن ما نصفه به املخلوق من صفات اهللا ال مياثل بصفات اهللا 

  ؛ وصلنا أظن إىل حد ؟  ف تناسبهوال يدانيها أيضا؛ ألا صفة كل موصو 

  ان ؟نعم يا علي الشيخ : 

  ؛  املقارنة بني املنافني من املسلمني ومن أهل الكتاب السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  هل بني منافقي املسلمني واملنافقني من أهل الكتاب بينهما مقارنة بالفعل ؟  السائل :

  مسلمون ومنافقني ؟  الشيخ :

املنافقون هل املنافقني الذين يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم هل هم يقارنون باملنافقني من أهل  السائل :

  الكتاب ؟

ال أبدا، يف اآليات اليت مرت بنا منافقون ما هم كل وقت، ينافقون خداعا يف أول النهار ويكفرون يف  الشيخ :

  آخره .

تعاىل بالفعلية يعين ) هل يوصف اهللا  يعرفك في الشدة تعرف إلى اهللا في الرخاء شيخ ؟ حديث: ( السائل :

  ؟بالعرف 



أي نعم إذا قلنا املراد ا العناية ما هو املعرفة العلمية ألن اهللا مل يزل عاملا من قبل أن تكون يف الشدة؛  الشيخ :

  لكن نقول املعرفة اليت مقتضاها العناية يوصف به .

  ؟  كيف أن فيه صفة من صفات اليهود ألم كان  ؟ هبعلم يعملهل يصح أن يقال أن الذي مل  السائل : 

  نعم ما فيه شك . الشيخ :

  بعض الناس يقولون أن من صفات اهللا قدمي؛  السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

  ؟ ن اهللا قدمي أو أزيل أو كذايعين بعض الناس أو الفرق يعين يصفونه بأ السائل :

فيها شك ما كنت معروفة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال هذه جاءت من املتكلمني ما  الشيخ :

) وصفا للسلطان ال هللا؛ لكن معناها  أعوذ باهللا العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم الصحابة وإن كان ورد (

حسب ما يريد ا صحيح ألن عندهم أن القدمي هو الذي ليس له األول يعين الذي مل يزل وال يزال موجودا؛ وال 

 ((يريدون القدمي الذي هو القدمي يف اللغة ألن القدمي يف اللغة يطلق على الشيء احلادث الذي سبق غريه؛ لقوله: 

؛ أو مل خيرب به  وقد مر علينا أن ما خيرب به عن اهللا إما أن يكون اهللا قد أخرب به )) القديمعاد كالعرجون  حتى

؛ والرابع جائز؛  ؛ والثالث: معلوم االمتناع ؛ فاألول معلوم اجلواز أو أن خيرب به وينايف كمالهلكن ال ينايف كماله؛ 

خترب عن اهللا مبا ينايف كماله حىت إن بعض العلماء  فيجوز أن خترب عن اهللا مبا ال ينايف كماله ولكن ال جيوز أن

؛ ألن  يقول ال جيوز لك أن تفصل يف خلق اهللا فتقول مثال: إن اهللا خلق احلمري والكالب واألقذار وما أشبه ذلك

بل  ، مث لو أنكر إنسان قال إن اهللا مل خيلق احلمري قل ال ؛ لكن قل خلق كل شيء يف هذا نوع من االستخفاف

؛ على كل حال ما يقع خربا عن اهللا إما أن يكون قد أخرب اهللا عن نفسه فأمره  حلمري يف مقابلة النفيخلق ا

؛ أو يكون  ؛ األول واضح اجلواز والثاين واضح االمتناع ظاهر؛ أو مل خيرب به ولكنه ينايف كماله فأمره ظاهر أيضا

، صانع مع أنه  أس به؛ وهلذا نقول إن اهللا مريد، متكلممما مل خيرب اهللا به عن نفسه لكن ال ينايف كماله فهذا ال ب

   مل يرد هذا املشتق من أمساء اهللا وال أخرب اهللا به عن نفسه ذا اللفظ .

  هل من رمحة اهللا أن يصاب العبد باملرض ؟ السائل :



 لعلهم يرجعونليذيقهم بعض الذي عملوا  ((؛ أن يصاب ؟ نعم أن يصاب  نرد إن هذا من رمحة اهللا الشيخ :

)) فإن مل ينتفعوا انتفع غريهم ألنك ال تعرف قدر نعمة اهللا عليك إال إذا أصبت بضدها أو رأيت من أصيب 

  بضدها .

  مراجعة يال مسعنا جزاك اهللا خريا .

  ما معىن احلواريني ؟  )) الحواريون ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  مشتق من احلور واحلور هو اليب  ؛ قلوم سامل من ؛  الطالب :

  صافية نقية ؛  الشيخ :

   من الكفر والشرك؛ الطالب :

  أحسنت؛ إذا مسوا حواريني لصفاء قلوم .  الشيخ :

   )) كيف يوصف اهللا باملكر ؟ ومكروا ومكر اهللا ((قوله تعاىل:  الشيخ :

يوصف اهللا تبارك وتعاىل وهو صفة الكمال إذا كان ليس يف مقابلة ألن املكر إذا كان يف مقابل اخلصم  الطالب :

  ؛  الغري هو صفة النقص يعين ما يوصف اهللا تبارك وتعاىل إال يف مقابلة اخلصم

  أحسنت وحينئذ يكون ؟  الشيخ :

  ؛  يكون يف مقابلة املكر املشركني الطالب :

  أقوى من عدوه .يكون كماال ؟ أي نعم كماال؛ ألنه يدل على أنه  الشيخ :

  فيها قراءتان ؟ )) لهو العزيز (()) و لهو القصص ((قوله:  الشيخ :

  طيب . )) لهو ((و )) لهو ((؛  بضم اهلاء والسكون )) لهو (( الطالب :

املفعول  )) ((خلقه)) الضمري يف  إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب )) ((يعود على ؟ 



  أي آدم،   الطالب :

  يعود على آدم . الشيخ :

  ما الغرض هذه اآلية ؟ الرد على من ؟ الشيخ :

  الرد على النصارى  الطالب :

؛ فقال اهللا  الذين قالوا إن عيسى ابن اهللا وقالوا كيف يأيت بدون أب فأبوه هو اهللالرد على النصارى  الشيخ :

  . )) من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه ((يعين شأنه كشأن آدم  )) مثل عيسى إن ((تعاىل: 

 ((؟ فما هو الشيء الذي اختصت به هذه اآلية اختصت بالشيء فما هو الشيء الذي اختصت به  الشيخ :

  )) ؟ هلا خصيصة يعين معينة ؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة

قولوا  ((أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ ا يف الركعة الثانية من سنة صالة الفجر ويقرأ يف الركعة األوىل: 

  اليت سبقت . آمنا باهللا ))

  )) ؟ سواء بيننا وبينكم (()) ويش معناها ؟  إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  املراد بالسواء يعين  ؟ بندر ؟  الشيخ :

  ،  دلع الطالب :

   طيب هذا واحد معىن آخر ؟ دلع الشيخ :

   السوية الطالب :

  كلمة كاملة الشتماهلا على العدل السوية يعين مبعىن أا كاملة إىل   الشيخ :

  ؟ أربابا من دون اهللا)) كيف اختاذ بعضهم بعضا  وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا ((قوله:  الشيخ :

  يدعوا بعضهم بعضا  الطالب : 



يعين هم يدعون بعضهم بعضا ؟ لكن هل كان حديث عدي بن حامت أم يعبد بعضهم بعضا ؟ قال:  الشيخ :

  ؛ ؛ ال ما قال إم يدعوننا لسنا نعبدهم؛ قال إم يدعوننا

  يتبعوم من حتليل احلرام وحترمي احلالل ؛  الطالب :

  . نعم يتبعون يف حتليل احلرام وحترمي احلالل الشيخ :

طيب أنتم أظن أخذمت جزء هذا من القرآن ؟ أنت ؟ أي نعم أدركت أوله وإال ال؟ أين أدركت؟ من هذه  الشيخ :

  ،  اآليات

  من هذه اآليات  الطالب :

  يال مسعنا ؟  الشيخ :

  ؟  من أين الطالب :

  )) مسعنا عن ظهر قلب ؟  يا أهل الكتاب لم تحاجون (( الشيخ :

  ؛  ما أحفظ الطالب :

  ويش الفائدة ؟ نعم يا أمحد ؟ الشيخ :

 براهيم وما أنزلت التوراة واإلنجيل إال من بعده أفال تعقلون هاأنتمإيا أهل الكتاب لم تحاجون في  ((

))  هؤالء فيما حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

  .أحسنت 

   ؛ أمحد ؟ فيها قراءتان هاأنتم )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

   . بدون مد هاأنتم )) (( ؛ و باملد )) هآأنتم ((قراءتان:  الطالب :

  )) االستفهام هنا ما املراد به ؟براهيمإ((لم تحاجون في قوله:  الشيخ :

  اإلنكار؛  الطالب :



  اإلنكار ؟  الشيخ :

  يعين ؟ ما فيه معىن آخر ؟  الشيخ :

  التوبيخ  الطالب :

  ؟  ، كيف اآلية ويش معىن اآلية؟ قصة ما هي التوبيخ والتعجب الشيخ :

عليهم كيف تقولون إنكم على ملة  تعجبابراهيم فاهللا أنكر عليهم إالقصة إم دعوا إم على ملة  الطالب :

   ؛ براهيمإ

؛ ما وجه اإلنكار عليهم ؟  ؛ وأم متبعون له براهيم على ملة التوراة  وعلى ملة إجنيلإيعين ادعوا أن   الشيخ :

  ؛  هيمبراإ توراة واإلجنيل ما أنزلت إال بعدألن ال الطالب :

  نعم فكيف يكون ؟  الشيخ :

   ؟ معىن آخر نعم براهيم على ملة شيء مل ينزل إال من بعده كذا ؟؛ طيب يفإفيكف يكون  الشيخ :

  ؛  براهيمإأم هم على ملة   الطالب :

  نعم وأم أوىل الناس به . الشيخ :

  )) دليل على حتكيم العقل يف األمور الشرعية ؟ أفال تعقلون ((هل يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  املقصود  من العقل هنا عقل الرشد؛  الطالب :

  أي نعم عقل الرشد ال بأس لكن هل فيه دليل على الرجوع إىل عقل الرشد ؟  الشيخ :

  ؛  األمور الشرعية الطالب :

براهيم تابع للتوراة أو أم على ملة إفعلهم هم ؟ يعين كوم يدعون أن أو هنا التوبيخ منصب على  الشيخ :

  له ؟ براهيم وهم خمالفونإ

  ليس على األمر الشرعي ؛  الطالب :



طيب هل له نظري أنكر اهللا تعاىل أو نعى اهللا على قومهم عقوهلم ملخالفتهم ملا ليس على أمر شرعي  الشيخ :

  من يعرف ؟ يقتضيه العقل ؟

     أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون )) . : (( قوله

براهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم إما كان  ((

للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي المتقين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما 

   )) . يضلون إال أنفسهم وما يشعرون

)) رد على  براهيم يهودياإما كان  (()) هذا رد على من يا آدم ؟  يهوديابراهيم إ((ما كان قوله تعاىل:  الشيخ :

  من ؟ 

  ؛  على اليهود والنصارى الطالب :

  بس نقرأ هلذا ؟  )) براهيم يهودياإما كان  ((على اليهود والنصارى كلهم ؟  الشيخ :

  ؛  رد على اليهود الطالب :

  )) ؟  وال نصرانيا ((على اليهود  الشيخ :

  ؛  على النصارى؛ رد على النصارى الطالب :

  ألن كل طائفة منهم تدعي أنه على ملته وأنه على ملتهم . الشيخ :

كيف بدأ بالذين اتبعوه قبل ذكر   )) إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  يال يا آدم ؟النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ والنيب أشرف منهم ؟ 

   تباع واإلتباع ما جييء إال أوال بتصديق كتاب اهللا مث كالم النيب ؛هنا اإل الطالب :

  ؛ ال  الشيخ :

  ألم األول يف اخللق؛ أسبق زمنا ؟  الطالب :

   أسبق زمنا؛ ألم أسبق زمنا هذا واحد وجه الثاين ؟ الشيخ :



   ال عطفه ؟ الطالب :

  ؛ شيء آخر ؟ ؛ لكن األخ يقول ألن الذي اتبعوه أسبق زمنا أخر، مشكلة تأخرب  الشيخ :

براهيم من ملتهم وهم يتبعوه وليسوا منه يف إاليهود والنصارى الذين يدعون أن ألن عند اهللا هؤالء  الطالب :

  ؛ تباعه فقط باالسمإ يتبعوه وإمنا يدعون شيء بني اهللا هلم أن أوىل الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهؤالء مل

  أيه لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أشرف من الذين اتبعوه فلماذا قدمهم ؟ نعم ؟ الشيخ :

  ؛  ألن الذين اتبعوه يف شريعتهم  الطالب :

ليه وسلم فله منهاج خيالف منهاج تبعوه إتباعا كامال وأما النيب صلى اهللا عانعم صحيح ألن الذين اتبعوه  الشيخ :

)) فلما كان الذين اتبعوه آخذين بأصول  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((براهيم فيما يتعلق باملصاحلة إ

  . شريعته وفروعها ودقيقها وجليلها قدمهم

  )) الالم هذه ويش معناها ؟  (( للذين اتبعوهطيب يا آدم قوله:  الشيخ :

  للتعليل؛  الطالب :

  ؛ م ما كل بيضاء شح ال ما كل الالم للتعليل، الشيخ :

  حرف جر؛  الطالب :

  ما هي حرف جر حرف جر جييء مكسور؛ نعم األخ ؟ الشيخ :

  التوكيد،  الطالب :

  إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه )) . ((توكيد ال الشيخ :

)) فأثبت  الحقثم ردوا إلى اهللا موالهم  (()) ويف بعض اآليات:  واهللا ولي المؤمنين ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  واليته على الكفار فما اجلمع يا آدم ؟

  ؛  إن الذين اتبعوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم الطالب :



)) ويف بعض اآليات أثبت اهللا واليته لغري املؤمنني فيما اجلمع  واهللا ولي المؤمنين ((لكن اهللا هنا قال:  الشيخ :

  ؟

  ألن ويل للمؤمنني بإتباعهم للرسل ؛  الطالب :

  ال؛ نعم يا سالم ؟ الشيخ :

  ؛  والية خاصة الطالب :

  ؛  املراد هنا والية خاصة، ووالية اهللا لغري املؤمنني بالوالية العامة الشيخ :

  مبعىن احملبة ؟  الطالب :

  نعم ؟  الشيخ :

  مبعىن احملبة هللا ؟  الطالب :

  التدبري والسلطة، تويل األمور. ال ال الوالية مبعىن الشيخ :

  التحرير؟ أي نعم التحرير من اليهود والنصارى ألم يريدون منا أن يضلونا. الشيخ :

   )) ما وجه كوم ال يضلون إال أنفسهم ؟ وما يضلون إال أنفسهم ((كيف قال:  الشيخ :

  )) ملاذا مسي القرآن ذكرا ؟ من اآليات والذكر الحكيم ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ، وكذلك الذكر يطلق على ثالثة معاين مسي الذكر ألن فيه ذكر اهللا الطالب :

   ثالث مجاعات ؟ الشيخ :

)) وهذا ذكر ألن فيه  واذكر ربك قياما وقعودا (()) وكذلك  لك ذكرك ورفعنا ((ال ثالث معاين   الطالب :

  ؛  التلقي الذكر يطلق على التلقي؛ وكذلك  ذكر اهللا تبارك وتعاىل

  كف علينا يا شيخ ؟ الشيخ :

  ؛  ألن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا الطالب :



  أيش؟  الشيخ :

  ؛  ألن فيه ذكر من قبلنا ومن بعدنا من القرون الطالب :

  طيب وغريه ؟  الشيخ :

  احلديث كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم؛  الطالب :

  طيب هات ؟  الشيخ :

  ؛  لذكره يف زبر األول الطالب :

  ال؛  الشيخ :

  ألم تذكروه به ؟  الطالب :

  ؛  صح ألم تذكروا به الشيخ :

  ))  وإنه ذكر لك ولقومك ؛ لقوله تعاىل: (( ذكر معىن الشرع الطالب :

  . )) ولقومك ((أي شرع  )) وإن لذكر لك ((وأنه ذكر ملن اتبعه  الشيخ :

يا خالد ؟ احلكيم وصف للقرآن فهل هو من احلكم ألن القرآن حاكم بني الناس أو هو من  يال الشيخ :

  اإلحكام ألن القرآن حمكم ؟

  ؛  من املعنيني مجيعا الطالب :

  من املعنيني مجيعا ؟ القرآن حمكم و حاكم . الشيخ :

  هذا الوصف لكل القرآن ؟  الشيخ :

  . أي نعم لكل القرآن الطالب :

؟ فلم جيعل  )) منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ((أال يرد على هذا قوله تعاىل:  الشيخ :

  اهللا القرآن كله حكيما حمكما ؟



  يعين تشابه نسيب ؟  الطالب :

   توافقون على هذا ؟ وإذا رد املتشابه إىل احلكم صار اجلميع حمكما . الشيخ :

يؤده إليك ومنهم إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار (( 

قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في األميين سبيل ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى 

بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في 

أعوذ باهللا من الشيطان   )) آلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيمة وال يزكيهم ولهم عذاب أليما

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده  : ((الرجيم قال اهللا تعاىل

وتعاىل خيانة أهل الكتاب يف األمور الدينية ولبسهم احلق ملا ذكر اهللا سبحانه  إليك إال ما دمت عليه قائما ))

؛ فقسمهم اهللا تعاىل  بالباطل وعتوهم وعنادهم ونفاقهم وتغريرهم باملؤمنني ذكر حاهلم يف األمور الدنيوية يف املال

ين ، ومسوا أهل كتاب ألم هم الذ وهذا يشمل اليهود والنصارى )) الكتاب ومن أهل ((، فقال:  إىل قسمني

؛  ؛ فاليهود عندهم بقايا من التوراة والنصارى عندهم بقايا من اإلجنيل عندهم بقايا من الدين النازل على األنبياء

)) خالفا ملا يصدر من بعض  من إن (( ؛ فيقال: ؛ ألن اهلمزة مهزة قطع هنا جيب اإلظهار )) من إن تأمنه ((

)) جعل  من إن تأمنه ((؛ ألنه إذا قال:  هذا خطأ )) تأمنهمن إن  ((الناس حىت من أئمة املساجد فيقول: 

)) يعود على  إن تأمنه (()) اخلطاب يف قوله:  من إن تأمنه ((اهلمزة مهزة وصل وهي مهزة قطع ألا إن الشرطية 

املال )) يعين على قنطار يؤده إليك؛ والقنطار يعرب عن  بقنطار ((املخاطب يعين من إن تأمنه أيها املخاطب 

الكثري من الذهب حده بعضهم بألف دينار وبعضهم مبأل مسك الثوب يعين جلد الثوب من الدنانري؛ وعلى كل 

؛ واألداء هو  حال يعين من إن تأمنه بدينار كثري من الذهب يؤده إليك أي يرده إليك من غري تغيري وال نقص

أي يعطه  )) يؤده إليك ((؛ فمعىن  ه إىل مستحقهاإبالغ الشيء ومنه أداء احلديث ومنه أداء األمانات أي إبالغ

يؤده  ((: قراءة بالكسر كسر اهلاء  )) قراءتان يؤده إليك ((ويف قوله:  . ؛ وهذا أمني إياك ساملا من كل نقص

من إن  (()) القسم الثاين اخلائن الذي ال يؤمتن  (( ومنهم . )) يؤده إليك (()) وقراءة أخرى بالسكون:  إليك

ال  ((أي  )) ال يؤده إليك )) (( يؤده ((نقول فيها كما قلنا يف  )) ال يؤده )) (( بدينار ال يؤده إليكتأمنه 

والدينار هو الوحدة من النقد الذهيب وهو ما  )) بدينار من إن تأمنه ؛ (( )) ال يؤده إليك (()) أو  يؤده إليك

إال  (() أي ال يرده إليك ساملا بل ينقصه ويكون فيه إليك ) إن تأمنه بدينار ال يؤده ((؛  يسمى عندنا باجلنيه

)) يعين إال إذا بقيت قائم عليه مراقبا له ناظرا يف أحواله فحينئذ تسلم من خيانته؛ أما إذا  ما دمت عليه قائما



؛ قسم أمني إذا ائتمنته  وجل أهل الكتاب اآلن إىل قسمني غفلته أدىن غفلة فإنه سوف خيونك ؛ فقسم اهللا عز

؛ ألنه إذا ال ينقص املال  ، وإن ائتمنته على املال القليل مل ينقص من باب أوىل على املال الكثري مل ينقصه شيء

؛  ؛ فائتمانه عند املال القليل من باب أوىل الكثري شيئا مع أن املال الكثري إذا أخذ منه شيء قليل ال يتبني

ليل، على واحد من النقود فإنه ال يؤده إليك إال إن كنت والقسم الثاين من هو خائن لو ائتمنته على أقل الق

الدنانري؛ وإن ائتمنته على أقل من  ميكن أن ينقص الواحد منإنه قائما عليه مراقبا له فحينئذ تسلم من شره وإال ف

من إن  ((؛ أوال قوله:  يف هذه اآلية من حيث اإلعراب . دينار ؟ فكذلك ال يؤدي؛ وعلى أكثر من باب أوىل

من أهل  ((مؤخر؛ و أ؟ مبتد الكتاب من إن تأمنه )) ومن أهل ((من حملها من اإلعراب  )) تأمنه بقنطار

إن تأمنه  (()) خرب مقدم؛ وهو اسم موصول من وحيتاج إىل صلة فأين صلته ؟ صلته مجلة شرطية  الكتاب

 يؤده (()) فعل الشرط؛ و تأمنه (()) يعين ال تتم الصلة إال إذا جاء الشرط وجوابه؛ فإن شرطية و بقنطار يؤده

ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده  ((جواب الشرط؛ واجلملة صلة املوصول؛ ونقول أيضا يف اجلملة الثانية  ))

)) جواب  يؤده ((؛ و  ليست ناهية، نافية بالفاء )) ال يؤده (()) إال أننا نقول يف اجلملة الثانية ال نافية  إليك

نقول فيه إن هذا  )) الدال مكسورة غري جمزومة ؟ يؤده ((طيب جواب الشرط حيتاج إىل جزم وهنا  . الشرط

أصلها يؤديه؛  )) يؤده ((الفعل آخره حرف علة والفعل الذي آخره حرف العلة جيزم حبذف حرف العلة؛ وأصل 

إعراا ؟ احلال؛ ال إخواننا ؟  )) قائما (( )) إال مادمت عليه قائما ((وقوله:  فحذفت الياء من أجل اجلزم .

مث قال اهللا  . وخربها قائما خرب دام؛ ألن دام من أخوات كان ترفع االسم وتنصب اخلرب فالتاء امسها فالتاء امسها

)) الباء  بأنهم قالوا ليس عليك )) أي ما ذكر من خيانتهم (( قال ذلك ((وجل معلال خيانتهم لألمانة:  عز

في األميين  ليس علينا ((أي بسبب قوهلم  )) بأنهم قالوا ((أي عدم ائتمام بل عدم أمانتهم؛  هنا للسببية

فاألميون هم العرب ومسوا أميني نسبة إىل األم واإلنسان األمي هو الذي  )) ليس علينا في األميين سبيل )) ((

)) يعين ال يعلمونه إال قراءة؛ أما  إال أمانيومنهم أميون ال يكتبون الكتاب  ((ال يقرأ وال يكتب قال اهللا تعاىل: 

األمي يف األصل فهو الذي ال يقرأ وال يكتب؛ وهلذا كان العرب ال يقرءون وال يكتبون إال بعد أن بعث الرسول 

صلى اهللا عليه وسلم فكانت هلم القراءة والكتابة؛ طيب فاألميني من؟ العرب ومسوا أميني ألم ال يقرءون وال 

قال بعض املفسرين املراد باألميني من سوى أهل الكتاب؛ فيكون املراد باألمي من ليس له الكتاب؛ يكتبون؛ و 

ويكون هؤالء اليهود والنصارى يقولون كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل، ليس علينا فيهم 

رون عند اهللا؛ وغرينا عبيد لنا سبيل لنا أن نظلمهم، نأخذ أمواهلم، نقتلهم، نسيب نسائهم؛ ألننا حنن املختا

واإلنسان يفعل يف عبيده ما شاء؛ وهلذا تقول اليهود إم شعب اهللا املختار؛ ولكن اهللا اختارهم على عامل زمام 



يف أمواهلم ؟ أو يف  )) في األميين )) (( ليس علينا في األميين سبيل ((قالوا:  ولكنهم مل يشكروا هذه النعمة .

ومجيع شئوم ؟ مجيع شئوم؛ من نظر إىل سياق اآلية وأا يف سياق االئتمان على املال؛ قيد  أمواهلم ودمائهم

فيما يتعلق بأيش؟ باملال؛ ومن نظر إىل العموم قال إا تشمل أم  )) سبيل ليس علينا في األميين ((هذا بأنه 

عىن أعم؛ وإذا كان املعىن أعم واللفظ ال ينافيه يدعون أنه ال سبيل عليهم يف األميني يف أمواهلم ودمائهم؛ وهذا امل

)) ال  ليس علينا في األميين سبيل (( فاالختيار أن تأخذ باألعم؛ ألن األعم يشمل األخص وال عكس؛ إذا

السبيل يف األصل الطريق، السبيل يف األصل الطريق؛ واملراد به هنا  )) سبيل ((يف أمواهلم، وال يف دمائهم؛ وقوله: 

إىل اللوم؛ أي أننا ال نالم وال نذم وال نأمث فيما يتعلق مبن؟ يف اللوم يعين ليس علينا سبيل يف اللوم أو سبيل 

عتداء على األميني األميني؛ هذا القول الذي يقولونه ليسوا ينسبونه ألنفسهم وأم هم الذين أباحوا ألنفسهم اال

وإمنا جيعلون هذا شرعا من عند اهللا، يقولون إن اهللا أباح لنا ذلك ومل جيعل علينا سبيال فيما يتعلق باألميني؛ وهلذا 

))  يقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون )) (( على اهللا الكذب وهم يعلمون ويقولون ((وجل:  قال اهللا عز

ن على اهللا ويدعون هذا شرعا من اهللا وهم يعلمون أن اهللا حرم عليهم أكل أي أم يكذبون على اهللا ويفرتو 

))  ذلك بأنهم ((اإلعراب  . أموال الناس بالباطل ودماء الناس وأعراضهم يعلمون هذا لكنهم يكذبون على اهللا

ويقولون  ليس؛ (()) سبيل مرفوعة على أا اسم  ليس علينا في األميين سبيل ((قلنا: إن الباء  للسببية؛ قوله: 

))؛ وقيل: إنه صفة ملصدر حمذوف تقديره: القول  يقولون (()) مفعول  الكذب )) (( على اهللا الكذب

)) جار وجمرور متعلق بيقولون؛ لكننا نقول إنه إذا كان  على اهللا ((الكذب، يقولون على اهللا القول الكذب؛ 

ون، فيقولون أي يفرتون على اهللا الكذب؛ ومير علينا كثريا )) هنا مضمنة معىن يفرت  يقولون ((متعلقا بيقولون فإن 

يف القرآن مثل هذا التعبري يفرتون على اهللا الكذب؛ التضمني مر علينا أظن وال أدري هل تذكروا أم ال؟ أن 

التضمني خمتلف فيه هل نضمن الفعل معىن يناسب املعمول ؟ أو أننا جنعل التضمني يف احلرف مثال؛ وسبق لنا 

عينا يشرب بها  ((لقول الراجح أننا نضمن الفعل معىن يناسب احلرف؛ ومن أبرز األمثلة على ذلك قوله تعاىل: ا

)) العني هل هو يشر ب ا  عينا يشرب بها عباد اهللا ((من أبرز املثال على ذلك قوله تعاىل:  ))؛ عباد اهللا

س على النهر يشرب ما هو    النهر يشرب وإمنا وإال يشرب بالكأس ؟ وإال بالعني ؟ بالكأس؛ اإلنسان إذا جل

 )) يشرب بها عباد اهللا ((يشرب بالكأس من النهر أليس كذلك؟ طيب بعض العلماء قال: إن الباء يف قوله: 

)) على ظاهرها من الشرب؛  يشرب ((مبعىن من، الباء مبعىن من أي يشرب منها؛ وعلى هذا القول تكون 

)) مبعىن يروى؛ وعلى هذا فالباء للسببية وليست مبعىن من، أي عينا يروى ا  يشرب ((وبعضهم قال: بل إن 

مع يروى فإنه ال ري إال بعد الشرب، إال بعد  )) يشرب ((إذا ضمنت ه ألن ؛عباد اهللا؛ وهذا املعىن أصح



هي على ما  )) شرب ((الشرب؛ وعلى هذا يكون الفعل يروى داال على معىن الشرب وزيادة؛ لكن إذا قلت 

نقول: ((على اهللا ))  )) (( يقولون على اهللاعلى ظاهرها والباء مبعىن من مل نستفد هذه الفائدة وهي الري؛ إذا 

)) اجلملة حال من الواو يف قوله:  وهم يعلمون ((وقوله:  . متعلق بأيش؟ بيقولون على أا مضمنة معىن يفرتون

يعين يقولون وهم يعلمون أم كاذبون؛ فيكون قوهلم أشد من قول من يقول الكذب وهو ال يعلم  )) يقولون ((

 (()) بلى حرف إبطال يف هذا املقام أو يف هذا سياق؛ ملا قالوا وهو  بلى ((وجل:  مث قال اهللا عز  أن كذب .

أي بلى عليهم سبيل؛ ألم إذا خانوا األمانة فإن عليهم سبيل، كل من خانة  )) األميين سبيل يفليس علينا 

ليس  ((حرف جيء به إلبطال ما ادعوه يف قوهلم:  )) بلى ((أمانته فعليه سبيل هم أو غريهم؛ فيكون قوله: 

؛ ويأيت أعراا يف  )) من اجلملة هذه استئنافية من أوفى بعهده واتقى ((مث قال:  )) . علينا في األميين سبيل

من  (()) أوىف مبعىن أمت فهي فعل ماضي وليست اسم تفضيل؛  أوفى بعهد واتقى من ((آخر الكالم على اآلية؛ 

من أوفى  ((قوله:  . )) يعين أمت بعهده؛ أي مبا عاهد غريه واتقى اهللا يف هذا اإليفاء فإن اهللا حيب املتقني أوفى

عقد الذي عاقد عليه؛ وهل العقد عهد ؟ نعم العقد عهد؛ فإن املتعاقدين )) معناه قلنا بعهده أي بال بعهده

يعاهد كل واحد منهما اآلخر على إمتام ما مت العقد عليه وإن مل يذكر العهد باللفظ؛ لكن هذا مقتضى العقد، 

(( بلى قال:  . مقتضى العقد أين إذا عاقدت معك أن أويف لك مبا مت العقد عليه؛ فيكون كل عقد أيش؟ عهدا

   من العقود وغريها هد عليه غريهاع امب)) أي  هبعهدمن أوفى 

  

 



؛ فيكون كل عقد  ، مقتضى العقد أين إذا عاقدت معك أن أويف لك مبا مت العقد عليه لكن هذا مقتضى العقد

؛ إذا  )) أي مبا عاهد عليه غريه من العقود وغريها ومنها ألمانة بلى من أوفى بعهد ((:  قال . ؟ عهدا أيش

؛ ومن  ؟ اتقى اهللا بوفائه بالعهد اتقى من))  واتقى ((وقوله:  . ائتمنتك على شيء فقد عاهدتك على حفظه

؛ وهي اسم جامع لفعل ما أمر اهللا به واجتناب  والتقوى مأخوذة من الوقاية . ، أن ال يقوم اتقاء اهللا اتقاء اخليانة

؛ فإن ذكرت مع الرب اختصت  ما ى عنه؛ هذا تقوى: اسم جامع لفعل ما أمر اهللا به واجتناب ما ى عنه

)) أي على فعل األوامر واجتناب النواهي؛  تقوىلتعاونوا على البر وا ((:  واختص الرب باألوامر كقولهباملناهي 

؛ إذا التقوى اسم جامع لفعل ما أمر اهللا  أما إذا ذكرت تقوى وحدها فهي شاملة بفعل األوامر واجتناب النواهي

الوقاية وال وقاية من عذاب اهللا إال بفعل أوامره ؛ ولفظها يدل على هذا ألا مأخوذة من  به واجتناب ما ى عنه

التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب  :. وقال بعض العلماء واجتناب نواهيه هذه هي التقوى

؛ على نور من اهللا العلم؛  ؟ العمل ؛ أن تعمل بطاعة اهللا هذا أيش اهللا؛ فجمع بني العلم والعمل واالحتساب

؛ أيضا مجع بني العلم والعمل  ؛ وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا واب اهللا احتسابترجوا ث

  : ؛ وقال اآلخرون يف تعريف التقوى واالحتساب

  خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى   واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى                

    تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصا ال                                 

 فإن اهللا يحب المتقين ((:  وقوله ، االختالف يف التعبري . وهذا أيضا ال ينايف ما سبق؛ لكن اختالف التعبري

؛ ومثل هذا التعبري يسمى اإلظهار يف موضع  ه: فإن اهللا حيب )) ومل يقل فإن اهللا يحب المتقين ((:  هنا قال ))

واإلظهار يف موضع اإلضمار له فوائد منها: تنبيه املخاطب ووجه ذلك أن الكالم إذا كان على نسق  . اإلضمار

يف كالمه ما  كون؛ املخاطب أو املتكلم ما ي هذا ميشيا يستدعي االنتباه أليس كذلك ؟ واحد مل يكن فيه م

إلضمار فإن اإلنسان ينتبه أليش ما قال: فإن فإذا تغري األسلوب وجاء االسم مظهرا يف موضع ا يستدعي لالنتباه

؛  ثانيا: أن يف اإلظهار يف موضع اإلضمار التعليل للحكم الذي جاء فيه اإلظهار يف موضع اإلضمار ؟ اهللا حيبك

فإن  ((:  )) ألنه إذا قال فإن اهللا يحب المتقين ((وذلك أن قوله: فإن اهللا حيبه ليست يف إظهار العلة كقوله: 

: أا تفيد التعميم أي كل من يعمه هذا املظهر؛ واقرأ  ثالثا . ؟ لتقواهم فأفاد العلة ) ملاذا) المتقين اهللا يحب

)) ومل يقل: فإن  وجبريل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله ((قول اهللا تعاىل: 

 ؛ (( ؛ فيكون يف هذا تعميم احلكم العداوة أو بغريه؛ ألجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره ذه  اهللا عدو له



من هذه اآليات بيان: أن أهل الكتاب انقسموا يف  . نأخذ الفوائد من هذه اآليات . )) فإن اهللا يحب المتقين

  ؛  األمانة إىل قسمني

  ؛  اإلعراب بقي الطالب :

  ؛ ؛ نعم نعم اإلعراب طيب ؟ اإلعراب نعم الشيخ :

)) معطوف عليه؛  واتقى ((عل الشرط؛ ف )) أوفى (( ؛ و من هذه اسم شرط جازم )) بعهدهبلى من أوفى  ((

ولكن قد تقول: ملاذا اقرتن جواب الشرط بالفاء مع أن  . جواب الشرط )) فإن اهللا يحب المتقين ((ومجلة 

على ذلك أن نقول: إذا   واجلواب ) ليس فيها فاء ؟) يؤده ال من إن تأمنه بدينار يؤده)) و(( ((الشرط يف قوله: 

؛ عرفتم ؟ إذا كان جواب الشرط ال  كان جواب الشرط ال يصلح أن يكون فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء

  يصلح أن يكون فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء؛ قال ابن مالك: 

  نجعلشرطا إلن أو غيرها لم ي     جعل  تما جوابا لو واقرن بفاء ح                          

هذا الضابط؛ إذا كان جواب الشرط ال يصلح أن يكون فعال للشرط وجب اقرتانه بالفاء؛ وهذا هو الضابط 

  وتفصيل هذا الضابط مذكور يف البيت املشهور:

   وبما وقد وبلن وبالتنفيس  جامد    اسمية طلبية وب                           

 فإن اهللا يحب ((؛ اجلملة هنا  هذه السبعة وجب اقرتانه بالفاء هذه سبعة مواضع ؛ فإذا جاء جواب الشرط أحد

؛ فاجلملة هنا  خرب لكنه منصوب بإن أ)) مبتد اهللا يحب المتقين ((؛ ألن  طلبية ؟ امسية صحيح )) المتقين

اآليات من فوائدها أوال: بيان انقسام أهل الكتاب إىل قسمني؛ أمني؛ وخائن؛ كما انقسموا إىل  هذه  امسية .

قسمني: مؤمن وكافر؛ فمثال عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه كان من أحبار اليهود ومن اهللا عليه باإلسالم 

فهم كما انقسموا إىل كافر ؛ فأسلم؛ كذا؟ وكعب بن أشرف من أشراف اليهود ولكنه بقي على كفره فلم يؤمن

ومؤمن انقسموا أيضا إىل خائن وأمني؛ ولقد آمن النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند 

يهودي وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمني وإال كيف الرسول صلى اهللا عليه وسلم يرهن درع وهو من 

من فوائد اآلية: أنه جيب احلذر من أهل الكتاب، اليهود  . كان أميناآالت احلرب عند هذا الرجل اليهودي؛ لكنه  

والنصارى؛ ألم ماداموا ينقسمون إىل قسمني فإننا ال ندري حينما نعاملهم من أي القسمني هؤالء؛ فيجب 



علينا احلذر السيما إذا تبني لنا أم خونة أهل غدر وأم ال يسعون ملصاحلنا أبدا كما هو الواقع، فإن الواقع يف 

الوقت احلاضر فإن اليهود والنصارى ال يسعون أبدا لصاحل املسلمني؛ بل يسعون لإلغرار باملسلمني واإلفساد 

من دول املسلمني فإنه حياولون إسقاطه والتضييق عليه من عليهم حىت إم إذا رأوا الدولة متجهة إىل اإلسالم 

ناحية االقتصادية والسياسية والعسكرية وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل يف احلوادث اليوم؛ إذا جيب علينا أن 

 حنذر غاية احلذر من اليهود والنصارى وأن نعلم بأن اليهود والنصارى كل واحد منهم ويل لآلخر كما قال اهللا

)) مهما طال األمد فهم  بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ((تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز االقتصار على املثال ليقاس  أولياء ضد عدو مشرتك وهم املسلمون أي نعم .

نته على سيارة أو على لعبة صيب مثلها ؟ نعم من أهل عليه ما يشبهه؛ ألنه قال: قنطار ودينار؛ طيب ولو ائتم

الكتاب من إن تأمنه بلعبة صيب ال يؤدها إليك إال مادمت عليه قائما؛ ومنهم من إن تأمنه على السيارة هو يردها 

ومن فوائد هذه اآليات: إعجاب أهل الكتاب  إليك ساملا؛ لكن ذكر اهللا الدينار والقنطار على سبيل التمثيل .

) وهذا يدل على العجب بالنفس ) سبيل ليس علينا في األميين ((فسهم واحتقارهم لغريهم؛ ألم قالوا: بأن

ومن فوائدها: أن أهل الكتاب ال يقتصرون على الظلم العدوان وجيعلون ذلك انتقاء أنفسهم؛ بل  واحتقار الغري .

فهنا يقولون على اهللا الكذب يف  )) اهللا الكذبويقولون على  ((يسبونه إىل شريعة اهللا؛ ودليل ذلك قوله تعاىل: 

ومن فوائد هذه اآليات: أن من افرتى الكذب على اهللا فيما يفيت به أو حيكم بني الناس ففيه شبه  هذا ويف غريه .

مبن؟ باليهود والنصارى؛ وقد وجد يف هذه األمة من يفرتي الكذب على اهللا  سواء يف احلكم بني الناس أو يف 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من افرتى على اهللا الكذب وهو  يت ليست حبكم ولكنها إخبار عن الشرع .الفتوى ال

يعلم أشد إمثا وعدوانا ممن ال يعلم؛ وإن كان كل منهم على خطأ لكن ليس املتعمد كغري املتعمد؛ وهلذا قال النيب 

ومن فوائد ذلك اإلشارة إىل أن  ) . النارمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من  (صلى اهللا عليه وسلم: 

ن الذي يكذب وهو يعلم أقبح من الذي يكذب وال اجلهل املركب أقبح من اجلهل البسيط؛ ما وجه ذلك ؟ أل

يعلم؛ فاجلاهل املركب الذي يتقدم بالشيء وهو يعلم أنه ليس عنده علم أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا 

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهللا يحب  ((الثناء على املوفني بالعهد؛ لقوله: ومن فوائد اآليات:  هو العلم .

ومن  . فإن اهللا يحب المتقين )) ((ومن فوائدها: أن الوفاء بالعهد من أسباب حمبة اهللا؛ لقوله:  . المتقين ))

رة وغريهم من أهل التعطيل ومن فوائد اآليات: الرد على األشاع فوائدها أيضا: أن تقوى اهللا عموما سبب حملبته .

؛ إذا أثبتت أن اهللا حيب فقد وصفت اهللا بالنقص  الذين أنكروا حمبة اهللا، وقالوا إنه ال جيوز أن تثبت أن اهللا حيب

؛ ألن هذا من خصائص احملدثات؛ وألن احملبة ال تكون إال بني شيئني متناسبني؛ فكيف تثبت أن اهللا  والعيب



يحب  ، املراد بذلك الزمها وهو اإلثابة فمعىن (( الوا ليس املراد بإثبات احملبة نفس احملبةحيب ؟ أثبتها اهللا لنفسه ق

؛ أما أن يكون حيبهم فكال وبال ؛ العلة قالوا ؟ ال تكون احملبة إال بشيئني متناسبني  يعين يثيب املتقني )) المتقين

نقول هذا حتريف للكلمة عن مواضعها؛ ألن وجل؛ ولكننا  وألن احملبة من صفات احملدثني فال تليق هللا عز

 )) فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه ((؛  النصوص ال تكاد حتصر يف إثبات حمبة اهللا، وأنه حيب وحيب

؛ إذا أحب اهللا العبد أثابه؛ فاإلثابة من الزم احملبة؛ وقوهلم إا ال تكون إال بني املتناسبني هذا  واحملبة غري الثواب

) وأين املناسبة بني  جبل يحبنا ونحبه (ح؛ فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف أحد: غري صحي

وتأيت إليه من بني  البشر؛ فالناقة حتب صاحبهاالبشر واجلبل ؟ وثبت بالواقع احملسوس أن بعض احليوان حيب 

بفمها لكن صاحبها حتن إليه وجتلس الناس وتربك عنده ولو جاء أحد غري صاحبها لنفحته برجلها أو أبعدته 

؛ اآلن اهلرة حتب بعض أهل  عنده وإذا مسع صوته وإن مل ترى حنت وكذلك بقية احليوان شيء مشاهد وهذا حمبة

البيت دون بعض إذا جاء أحد أهل البيت الذين ال حتبهم هربت كشت عليه وإذا جاء الذي حتب وكنت منه 

الذي متسح ذا واديه وجتلب وده والثاين رب منه وتؤاتبه ؟ احملبة  ؛ ما وجعلت تتمسح به وهذا شيء مشاهد

؛ السمع  ؛ فدعواهم اآلن بأن احملبة ال تكون إال بشيئني يكذبوها السمع والواقع ما فيه شك هذا شيء مشاهد

البينة ألن كل واحد والواقع ما حيتاج إىل إقامة )  جبل يحبنا ونحبه (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحد: 

)) خرج  إن الذين يشترون ((مث قال:   . )) بلى من أوفى بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين ((؛  يعرف

  الوقت ؟ طيب

  )) من هنا هل هي للتبعيض ؟ ومن أهل الكتاب ((قوله تعاىل:  السائل :

فيها   . )) بدينار ال يؤده إليكمن إن تأمنه  ((ال هذه للتبعيض بعض منهم نعم؛ وبعض اآلخر  الشيخ :

؛ فإذا أعطيت مالك من ليس بأمني فإنه ليس من  حقيقة فائدة يف اآلية وهو أنه ينبغي مراقبة اخلائن وا لقيام عليه

فاالئتمان على األعراض من  احلزم وال من العزم أن تدعه؛ بل احرتز منه؛ وإذا كان هذا يف االئتمان على األموال

ساء الن إياكم والدخول على وهلذا حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من الدخول على النساء وقال: (؛  باب أوىل

) فكل شيء ختشى منه تضييع األمانة فاحرص على أن  مو ؟ قال الهمو الموتهقالوا يا رسول اهللا أرأيت ال

   إال مادمت عليه قائما )) . ((؛ وهلذا قال:  تكون مراقبا عليه وقائما عليه

  ؛  اإلنسان يأيت إليه بعض الدعوات دعوة رسومية السائل :



  أيش لون ؟  الشيخ :

  دعوات ليست منتشرة وليست قوية يف احتجاج باألمية حنن أمة أمية فهل هذه تزكية ؟ السائل :

ومنهم أميون ال يعلمون  ((القدح فقال:  صفة، األمية عيب ذكر ها اهللا تعاىل يف  ال ما هي تزكية الشيخ :

(( هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته وأشار إليها أيضا يف قوله:  )) الكتاب إال أماني

)) والضالل ال أحد يراه املدح ولكنها  الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين ويزكيهم ويعلمهم

؛ ألن  يت ذا الكتاب العظيم يدل على أنه صادقبالنسبة للرسول صلى اهللا عليه وسلم تزكية ألن كونه أميا ويأ

وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه  ((األمي ال ميكن أن يأيت مبثل هذا الكتاب كما قال اهللا تعاىل: 

)) وحنن أمة أمية كما قال الرسول عليه الصالة والسالم لكن بعد أن فتح اهللا  الرتاب المبطلون بيمينك إذا

 (؛ ألن الرسول قال:  العلم واحلكمة صرنا أمة علمية ال أمة أمية .إذا قال قائل: هذا ينتقض عليك علينا وآتانا

؛ وحنن  نقول نعم هو قاله باعتبار اهلالل، باعتبار اهلالل ) يف املدينة بعد أن نزل عليه الكتاب ؟ إنا أمة أمية

  األهلة وال نعرفها أي نعم .باعتبار هالل حىت بعد الفتوحات أمة أمية ال ندري عن حساب 

  يف أهل الكتاب ؟ (( ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني ))هل قوله تعاىل:  السائل :

؛ ألم ال يعرفون القرآن الكتاب  )) حيكي عن أهل الكتاب ومنهم أميون ((؛ ألن قوله تعاىل:  له وجه الشيخ :

بألفاظ  ينت؛ بعض الناس يع يعتنون باللفظ القرآن ويغفلون عن املعاين؛ وهذه فيها ذنب للذين  إال أماين إال قراءة

القرآن وجتده يصل إىل حد الوسواس يف إظهار بعض احلروف بناء على أنه يريد أن يظهره على حسب التجويد 

يخ اإلسالم ؛ وهلذا أنكر ش ؛ فهم أميون ؛ لكنهم يف املعىن ال يعرفون ال يعتنون به إطالقا أو قواعد التجويد عنده

((  رمحه اهللا على مثل هؤالء الذي يبالغون يف إظهار احلروف وصفات احلروف وهم غافلون عن معاين القرآن .

إن الذين يشترون بعهد اهللا وإيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر 

نهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من إليهم يوم القيمة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن م

الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم 

يعملون ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اهللا 

كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيين ولكن كونوا ربانيين بما  

أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 



ى قال جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا بل

إن الذين يشترون  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:  فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين )) .

بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر وال يزكيهم ولهم 

من فوائد اآليات السابقة وهي قوله تعاىل:  ؟ إىل ؟ . أظن ما سبق قد أخذنا فوائدها؛ ما انتهينا )) عذاب أليم

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال مادمت  ((

ذلك بأنهم  ((من فوائدها: أن هؤالء اخلونة من اليهود عندهم ما يلبسون به باطلهم يف قوهلم:  )) . عليه قائما

ومن فوائدها: بيان ما كان عليه اليهود من إعجام بأنفسهم  )) . ليس علينا في األميين سبيلقالوا 

ومن فوائدها: أن هؤالء اليهود يقولون على اهللا الكذب فيفرتون وهم كاذبون؛ وهذا أسوأ  واحتقارهم لعباد اهللا .

كل من اعتدى على أحد فعليه   ومن فوائدها: أن اليهود وغريهم سواء؛ بأن ممن يقول الكذب وهو جاهل .

)) وهو يدل على أن األميني وغريهم سواء يف  ويقولون على اهللا الكذب ((السبيل؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

ني: أن هؤالء اليهود عليهم السبيل يف األميني سواء اعتدوا على دمائهم ومن فوائد اآليت حترمي االحتجاج عليهم .

أي عليهم سبيل يف األميني كما أن عليهم سبيال فيما لو اعتدى  )) بلى ((أو أمواهلم أو أعراضهم؛ لقوله تعاىل: 

لى من أوفى ب ((ومن فوائدها: أن الوفاء، العهد والتقوى من أسباب حمبة اهللا؛ لقوله:  بعضهم على بعض .

 فإن اهللا يحب المتقين )) . ((ومن فوائدها: إثبات حمبة اهللا؛ لقوله:  بعهده واتقى فإن اهللا يحب المتقين )) .

فإذا كان اهللا تعاىل حيب املتقني فيتفرع على ذلك فائدة أخرى وهي: احلث على تقوى اهللا؛ ألن كل إنسان حيب 

حمبة اهللا سبحانه وتعاىل متعلقة بالعامل،  ك إال أن تقوم بتقوى اهللا .أن حيبه اهللا عزوجل؛ فإذا أردت ذلك فما علي

))  يحب المتقين ((؛ متعلقة بالعامل كما يف هذه اآلية:  ، ومتعلقة بالزمن، ومتعلقة باملكان ومتعلقة بالعمل

وا إن اهللا وأحسن (()) وكما يف قوله:  إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ((وكما يف قوله تعاىل: 

) الصالة أحب األعمال  أحب األعمال إلى اهللا الصالة على وقتها (ومتعلقة بالعمل:  )) . يحب المحسنين

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اهللا من هذه األيام ( متعلقة بالزمن  إىل اهللا الصالة على وقتها.

متعلقة باملكان: كمحبة اهللا سبحانه وتعاىل ملكة كما جاء  وقد يقال إن هذا متعلق بالعمل ال بالزمن . ) العشرة

فمحبة اهللا إذا متعلقة بالعامل،  . إنك ألحب البقاء إلى اهللا ) (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال فيها: 

هذه  ))إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال  ((مث قال اهللا تعاىل:   والعمل ، والزمان، واملكان .

اآلية هلا صلة مبا قبلها وهي أن هذا العمل من جنس العمل السابق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فهذه اآلية 



 ((يقال:  يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال )) ((قوله:  فيها أيضا نوع من أكل أموال الناس بالباطل .

   ؛ )) يشرون (()) ويقال:  يشترون

  الفرق بني يشرتون ويشرون ؟  الفرق بينهما يا خباري ؟ فما الشيخ :

  يف املعىن ؟  الطالب :

  ؛  أي معىن الشيخ :

  ما بينهما فرق  الطالب :

  ؛ بندر ؟ ما بينهما فرق؟ ال، بينهما فرق الشيخ :

 واملشرتي آخذ؛ فالبائع يعين املعطي  ؛ ويشرتون ؟ يعين يشرتون ؛ يشرون يعين يبيعون يشرون أي يبيعون الشيخ :

)) يعين  فليقاتل في سبيل اهللا الذين يشرون الحياة الدنيا في اآلخرة ((؛ الشاهد هلذا من القرآن قوله تعاىل: 

)) أي يبيع  ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا ((يبيعون احلياة الدنيا يف اآلخرة؛ وقوله تعاىل: 

 إن الذين يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال ((في مثل هذه اآلية: نفسه؛ وأما االشرتاء الذين مبعىن األخذ ف

يعين يأخذون مثنا قليال بعهد اهللا فينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه وحيلفون على الكذب باألميان من أجل  ))

املراد مبا عاهدوا اخللق حيتمل أن يكون املراد مبا عاهدوا اهللا عليه وحيتمل أن يكون  )) بعهد اهللا ((الدنيا؛ وقوله: 

؛ فمثاله أن يكتم العامل  عليه؛ فأما على األول أي مبا عاهدوا اهللا عليه فهو ظاهر من اآلية ألن اهللا أراد العهد إليه

وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا  ((علمه من أجل عرض من الدنيا؛ فإن اهللا عهد إىل العلماء أن يبينوا العلم 

: كيف أخذ اهللا العهد على العلماء وحنن مل نعلم أن  فإن قال قائل . ))ه اس وال تكتمونالكتاب لتبيينه للن

؛  هل علمتم أن عاملا من العلماء أجرى صفقة عهد مع اهللا ؟ ال أحدا من العلماء أجرى صفقة عهد مع اهللا ؟

؛ فإذا مل يقوموا  نه بني اخللقلكن ملا أعطى اهللا العلماء العلم كان إعطائهم إياه عهدا بأن يقوموا بنشره وإعال

)) أي بعهدهم مع الناس وأضافه اهللا إىل  يشترون بعهد اهللا ((القول الثاين:  . بذلك فإم مل يفوا بعهد اهللا

وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم وال تنقضوا األيمان بعد  نفسه بعهد اهللا ألنه أمر بالوفاء به؛ قال اهللا تعاىل: ((

 )) وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم (()) فسمى اهللا معاهدة الناس املؤمنني لغريهم مساها أيش؟ عهدا له  توكيدها

أوفوا  ((مع أم ما عاهدوا اهللا وإمنا عاهدوا اخللق؛ لكنه أضافه إىل نفسه ألنه أمره بالوفاء به فصح أن قال: 



؛ أو مبا عاهد  عنيني مجيعا أي مبا عاهدوا اهللا عليه)) يشمل امل بعهد اهللا إن الذين يشترون ((إذا  )) بعهد اهللا

؛ وعلى الثاين فيه شيء من اإلشكال حيث مسي  اخللق عليه؛ فعلى الوجه األول معىن ظاهر واضح ما فيه إشكال

 )) موأيمانه ((وقوله:  عهد املخلوقني عهدا هللا ولكن اجلواب عنه أنه قال أضافه اهللا لنفسه ألنه أمر بوفائه .

؛ واألميان مجع ميني وهي احللف باهللا عزوجل؛ فيشرتون باليمني مثنا قليال  يعين ويشرتون أيضا بأميام مثنا قليال

؛ أو حيلف على دعوى حق ليس له؛ مفهوم يا آدم ؟ حيلف على  مثل أن حيلف على جهد حق واجب عليه

هي اليمني الغموص اليت قال عنها جهد حق واجب عليه؛ أو حيلف على دعوى حق ليس له وهو كاذب؛ وهذه 

امرئ مسلم لقي اهللا  من حلف على يمين وهو فيها فاتر  يقتطع بها مال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (

) ـ أعوذ باهللا ـ لقي اهللا وهو عليه غضبان؛ وقوله: هو فيها فاتر يعين كاذب؛ فهذا اشرتى  وهو عليه غضبان

 يف دعوى ما ليس له: أن يدعي على شخص أن يف ذمته له مائة  فيقول باليمني مثنا قليال؛ مثال اليمني

؛ فيقول القاضي  ؛ فيقول القاضي للمدعي هل عليك بينة ؟ فيقول املدعي ال الشخص ليس عندي شيء

؛ فيحلف املدعي بأن يف ذمة فالن له مائة  للمنكر احلف؛ فيقول ال أحلف؛ حلفه هو وإذا حلف أنا أعطيك

؛ حلف بأن يف ذمة فالن مائة  ؟ على دعوى ما ليس له ؛ هذا حلف على أيش؟ على أي شيء يكذب  وهو

أن  احللف على إنكار ما جيب عليه مثل يا أمحد ؟ ؟ مثنا قليال . ؛ هذا اشرتى باليمني أيش  يل وحكم له

يدعي على شخص بأن يف ذمته له مائة درهم فينكر املدعى عليه وهو يعلم أن يف ذمته مائة درهم لفالن وحيلف 

؛ القاضي يف مثل هذه احلال  ؛ هذا حلف على أيش؟ على إنكار ما جيب عليه على أنه ليس يف ذمته له شيء

  ؛  لني اشرتى بيمينه مثنا قليال؛ فكال الرج ؟ نعم يربئ وخيلي سبيله ألنه حلف يربئ املدعى عليه

فيه ؟  ؟ أيه املثال الذي ذكرنا ما هو الثمن القليلما هو الثمن القليل يف املثال يا أخ ؟ الثمن القليل الشيخ :

  ؟  أين وصلت الشيخ :

  وين رحت ؟  الشيخ :

  ؛  موجود الطالب :

  والقلب ؟  الشيخ :

  ؛  موجود الطالب :

  يف الصدر ؟ الشيخ :



  طيب يا أمحد أنت جاره ؟ نعم يف املثالني الذين ذكرنا ؟ الشيخ :

  األول مائة ؛  الطالب :

؛ من  ؛ واحد ال شيء عنده واحد عنده نصف والثاين ؟ عسى اهللا أن يسهل عليك وواحد يكملها الشيخ :

  .عنده الكل ؟ نعم 

  يف املثال األول مائة  ويف املثال الثاين مائة درهم ؛  الطالب :

  . ؟ كل منهما اشرتى بيمينه مثنا قليال ؛ املثال األول مائة  والثاين مائة درهم واضح أحسنت متام الشيخ :

  ، حلف على مليون ؟كثريا لو اشرتيت ذا اليمني مثنا  لو قال قائل: أرأيتم  الشيخ :

  ؛  قليل، هو قليل الطالب :

)) قل متاع الدنيا كلها قليل؛ وإما  قل متاع الدنيا قليل ((إما أن نقول إنه قليل؛ ألن اهللا تعاىل قال:  الشيخ :

؛ املهم أنه انتهك حرمة اليمني بشيء من  : من اشرتى بالقليل مثنا قليال فكذلك من اشرتى بالكثري أن نقول

ار إليهم الذين اشرتوا بعهد اهللا وأميام مثنا )) أولئك املش أولئك ال خالق لهم في اآلخرة ((قال:  . الدنيا

وما لهم في  ((أي ال نصيب هلم يف اآلخرة كما قال تعاىل:  )) خالق لهم في اآلخرةال  ((قليال؛ وقوله: 

 ((أي نصيب  )) فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في اآلخرة من خالق (( اآلخرة من خالق ))

)) قال:  آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ومنهم من يقول ربنا

ال خالق  ؛ (( فدل هذا على أن اخلالق هو النصيب )) ((ال خالقيف مقابل قوله: أولئك لهم نصيب ))  ((

هو آخر مراحل ؛ ومسي يوم القيمة دارا آخرة ألنه  )) يعين يف الدار اآلخرة وذلك يوم القيمة لهم في اآلخرة

خرة؛ كم دارا؟ البشر بل اخللق؛ فاإلنسان له مراحل يف هذه الدنيا، يف بطن األم، ويف الدنيا، ويف الربزخ، ويف اآل

أربعة دور؛ ويف الدار األوىل له حاالن: حال احلياة وحال املوت؛ فهو قبل أن تنفق فيه الروح ميت؛ وبعد أن تنفخ 

 ((ال خالق لهم في اآلخرةاآلخرة إما إىل اجلنة وإما إىل النار؛ وهلذا قال:  فيه الروح حي؛ آخر مرحلة هي أيش؟

ويف الدنيا ؟ ميكن أن يكون هلم اخلالق، ميكن أن يكون هلم نصيب من هذا الذي اشرتوه، هذا الثمن الذي  ))؛

يب يف الدنيا؛ اشرتوه يكون هلم نصيب؛ أرأيت لو حلف على دعوى مليون  جلاءه أيش؟ مليون ؛ هذا نص

لو ساوت الدنيا جناح بعوضة مل يسقي منها الرب ذا الكفران   لكنها واهللا أحقر عنده  ؛ لكنه واهللا بئس النصيب



يعين وأولئك أيضا ال يكلمهم  (( وال يكلمهم اهللا )) ؛ كل الدنيا ليست بشيء . من ذا اجلناح القاصر الطريان

)) وهذا   اخسئوا فيها وال تكلمون ((انة؛ فإن اهللا يقول ألهل النار: اهللا تكليم رضا ولكن قد يكلمهم تكليم إه

 )) ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم كالم من اهللا؛ لكنه كالم تقريين وتوبيخ و إهانة؛ واملنفي هو تكليم الرضا ((

ورحمتي وسعت   (( يعين وال ينظر إليهم نظر رمحة وعطف ورأفة؛ وذلك ألم ليسوا أهال للرمحة قال اهللا تعاىل:

)) وأما غريهم فليس هلم من رمحة اهللا نصيب يف  للذين يتقون ويؤتون الزكاة ((ملن ؟  )) كل شيء فسأكتبها

؛ األول ؟ لقيام  )) يوم القيمة هو يوم البعث ومسي يوم القيمة ألمور ثالثة وال ينظر إليهم يوم القيمة ((اآلخرة؛ 

وضع الموازين القسط ليوم القيمة  ((؟ يوم يقوم األشهاد؛ والثالث ؟ يقام فيه العدل  الناس من قبورهم؛ والثاين

)) يعين ال يطهرهم من آثار رجسهم اليت تلوثوا ا يف الدنيا؛ فآثامهم  وال يزكيهم (( ؛ فال تظلم نفس شيئا ))

  كية  ألم ليسوا أهال للتز باقية ال تغفر ـ والعياذ باهللا ـ؛ فال زكاء عند اهللا

  

 



؛ وذلك ألم ليسوا أهال  ، ورأفة ، وعطف يعين وال ينظر إليهم نظر رمحة )) ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم ((

)) وأما  للذين يتقون ويؤتون الزكاة (()) ملن ؟  ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها ((للرمحة، قال اهللا تعاىل: 

)) يوم القيمة هو يوم البعث  وال ينظر إليهم يوم القيمة ((؛  غريهم فليس هلم من رمحة اهللا نصيب يف اآلخرة

  : ومسي يوم القيمة ألمور ثالثة

   األول ؟ الشيخ :

  لقيام الناس من قبورهم.  الطالب :

   والثاين ؟ الشيخ :

  . يوم يقوم األشهاد   الطالب :

  والثالث ؟  الشيخ :

  يقام فيه العدل   الطالب :

   ؛ ليوم القيمة فال تظلم نفس شيئا )) وضع الموازين القسط (( الشيخ :

يعين ال يطهرهم من آثار رجسهم اليت تلوثوا ا يف الدنيا؛ فآثامهم باقية ال تغفر ـ والعياذ باهللا ـ؛  وال يزكيهم )) ((

 هؤالء الذين كذبوا على ((؛ وهلذا ينادى يوم القيمة على الظاملني: فال زكاء عند اهللا ألم ليسوا أهال للتزكية

 )) لهم عذاب )) (( ولهم عذاب أليم (()) يعين طرد وإبعادهم عن رمحته؛  أال لعنة اهللا على الظالمين ربهم

مبعىن مؤمل؛ ألن فعيل يف اللغة العربية تأيت على عدة أوجه، فتأيت مبعىن  أليم )) ((العذاب معناه النكال والعقوبة؛ 

؛ مثاهلا مبعىن فاعل ؟ مسيع، بصري، رحيم كلها مبعىن فاعل؛ فاعل وتأيت مبعىن مفعول، وتأيت مبعىن مفعل؛ ثالث

مبعىن مؤمل؛  أليم )) ((؛ مثاهلا مبعىن مفعل هنا هذه اآلية:  مثاهلا مبعىن املفعول: قتيل، جريح، ذبيح وما أشبهها

  ومنه قو الشاعر: 

  يؤرقني وأصحابي هجور       عي السميع   أمن  ريحانة الدا                            

الشاهد قوله: السميع؛ ما هو ليس معناه الداعي الذي يسمع بل معناه الداعي الذي يسمع يعين الداعي   

مبعىن مؤمل؛ هذا هو معىن اآلية يف   )) أليم ((املسمع يؤرقين يعين يطرد النوم عين وأصحايب هجور؛ طيب إذا 



وترفع اخلرب؛  أ؛ وإن كما نعلم تنصب املبتد كلماا ولنرجع اآلن إىل اإلعراب؛ اإلعراب: لدينا مجلة مؤكدة بإن

 أ أوالء مبتد ))؛ أولئك ال خالق لهم في اآلخرة ((؛ خربها مجلة:  فأين امسها؟ امسها الذين وهو اسم موصول

خربه مجلة وخرب اخلرب الذي هو  دأار لدينا اآلن مبت)) فص ال خالق لهم في اآلخرة ((؟ مجلة:  أين خرب أوالء

؟ اسم ال، وال هنا نافية  )) خالق (()) ما الذي نصب  ال خالق لهم ((؟ طيب وقوله:  خربه أيضا مجلة صح

للجنس؛ وامسها الذي بعدها إذا كان مفردا فإنه يبىن على ما ينصب به؛ خليكم معنا ! امسها إذا كان مفردا فإنه 

ما ينصب به؛ طيب ملاذا ال نقول ينصب على الفتح ؟ ألنه قد يبىن على غري الفتح، قد يبىن على  يبىن على

الياء، قد يبىن على الكسرة؛ وهلذا نقول: على ما ينصب به؛ فإذا قلت: ال رجلني يف البيت؛ هذا مبين على أيش؟ 

على أيش؟ على الكسرة ليس على على الياء، مبين على الياء؛ وإذا قلت: ال مسلمات يف الدار؛ هذا مبين 

ىل من أن نقول مبين الفتحة؛ وإذا قلت: ال مسلمني يف البلد؛ على الياء؛ إذا فنحن نقول: على ما ينصب به أو 

طيب أنا قلت: إذا كان امسها مفردا فكيف يصح قويل هذا مع أين مثلت مبسلمني ومسلمني  . على الفتح

اصطالحات يف كل موضع حبسبه؛ املفرد يف باب ال، ما ليس مضافا ومسلمات ؟ يقول النحويون كالفقهاء هلم 

وال شبيها باملضاف؛ كذا ؟ يعين ولو كان جمموعا أو مثىن؛ ويف باب اإلعراب ما ليس جمموعا وال مثىن كما أن 

 ((يف القراءات يف قوله:  . الغىن عند الفقهاء خيتلف يف الزكاة له تفسري ويف منع ويف إعطاء الزكاة له تفسري وهكذا

وعندي قاعدة يف هذا مكتوبة عندي يف  ))؛ وال ينظر إليهم إليهم )) (( (()) فيها قراءة:  وال ينظر إليهم

املصحف ننظر إليها؛ يقول: هذه ضوابط يف القراءات العامة يف مجيع القرآن؛ ضمري هو وهي األوىل بضم اهلاء 

؛ وسكن اهلاء يف مها الكسائي وقالوا وأبو عمرو بعد  ور القراء مطلقاوالثاين بكسره هو؛ ويقال: هي عند مجه

وإن الدار  ((؛ إذا ما شاء اهللا فصحة  الواو والفاء والالم مثل: فهو، فهي، وهو، هلي، هلو الغنم، هلي احليوان

؛  بكسر اهلاء ؛ ونقول على رأي اجلمهور أيش؟ هلي جيوز قراءة سبعية )) اآلخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

؛ ضمري  )) هو ثم )) (( ثم هو يوم القيمة من المحضرين ((وسكنها الكسائي والقانون أيضا يف قوله تعاىل: 

غير  ((؟  ، لديهم مكسور اهلاء وإال ال عليهم، إليهم، لديهم مكسور اهلاء وقرأه مهزة بضم اهلاء؛ عليهم، إليهم

؛ ومنه قوله  ))؛ يقول وقرأه مهزة بضم اهلاء وال ينظر إليهم (())،  وما كنت لديهم ))، (( المغضوب عليهم

 إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم ))، (( غير المغضوب عليهم ))، (( وال ينظر إليهم ((هنا: 

الذين  هذه من فوائدها: ديد هؤالء الذين يشرتون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال ؛ وينصب هذا على العلماء  )) .

؛ ألن اهللا عهد العلماء   ؛ فإنه اشرتوا بعهد اهللا مثنا قليال يكتمون ما أنزل اهللا مداهنة أو مراعاة أو من أجل مال

  ؛  أن يبينوا العلم



  وقد مر بنا أن العلماء ثالثة أقسام وآدم يبينهم لنا ؟  الشيخ :

  ،  ؛ عامل الدين عامل الدنيا، عامل األمة  الطالب :

   ,  ؛ هذا من كيسك نعم عامل األمة نعم، و  عامل الدنيا الشيخ :

   ؛ لة، وعامل امل ، وعامل أمة عامل دولة  الطالب :

طيب عامل امللة هذا ال يشرتي بعهد اهللا مثنا قليال يبني  متام هذا هو، عامل أمة ، وعامل دولة، وعامل ملة؛ الطالب :

وال يبايل؛ وعامل الدولة يشرتي بآيات اهللا مثنا قليال ليكون له جاه عند الدولة ورمبا ليعطى ماال؛ عامل األمة هو 

ه؛ فإذا رأى الذي يراعي األمة ينظر األمة ماذا تشتهي األمة؛ فيفيت به أو يقول به وما ال تشتهيه األمة يسكت عن

االمة على شيء غري سائغ يف الشرع سكت عنه؛ وإذا طلبوا منه شيئا غري سائغ يف الشرع ولكنه يرى أنه يرضيهم 

ومن فوائدها: أن اليمني  . وأيمانهم )) ((؛ لقوله: س ية الكرمية: حترمي اليمني الغمو من فوائد اآل وافقهم عليه .

؛ ألن  ؛ كون ذلك من كبار الذنوب أمر زائد على كونه حمرما الذنوب وعدم القيام بعهد اهللا من كبائر سالغمو 

؛ وكل ذنب رتب عليها وعيد فهو من   ؟ ألن فيها وعيدا ؛ وما وجه كوا كبرية الكبرية أعظم من مطلق التحرمي

يف ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من وىف بعهد اهللا وحلف على صدق فإنه ال حيرم النصيب  كبائر الذنوب .

؛ وهذا  اآلخرة؛ ووجه: أنه إذا اشرتى بآيات اهللا مثنا قليال أو بيمينه ال خالق له يف اآلخرة فإن ضده له خالق

كال إنهم عن ربهم يومئذ  الطريق من االستدالل أخذناه من قول الشافعي رمحه اهللا تعاىل على قوله تعاىل: ((

؟ ألنه ملا حجب هؤالء يف حال  ؛ كيف ذلك )) قال: يف هذه اآلية تدليل على رؤية املؤمنني هللا لمحجوبون

ال خالق لهم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية: إثبات اآلخرة الغضب كان دليال على رؤية اآلخرين يف حال الرضا .

، أن تكون اآلخرة هي  وما يريد اآلخرةومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يكون هدفه ومغزاه  . )) في اآلخرة

ومل يقل: يف الدنيا؛ ألنه قد يكون هلم نصيب  )) ال خالق لهم في اآلخرة ((؛ وهلذا قال:  هدفه ومغزاه وما يريد

ووجه ذلك: أنه  وال يكلمهم اهللا )) ((ومن فوائد اآلية: إثبات الكالم هللا؛ لقوله:   يف الدنيا ولكن ال خري فيه .

 ؛ فلو ال أنه يكلم ما صار عدم تكليمه هلؤالء عقوبة . لو كان اهللا ال يتكلم مل يكن لنفي الكالم مع هؤالء فائدة

ومن فوائدها: أن كالم اهللا من أفعاله االختيارية اليت يفعلها مىت يشاء؛ ألن هذا الكالم الذي نفى اهللا عنهم نفاه 

لقيمة؛ فدل ذلك على أن الكالم من أفعال اهللا االختيارية اليت تكون مبشيئته يف وقت معني؛ وهو أيش؟ يوم ا

ومن فوائد اآلية: أن من عقوبة هؤالء مع حرمام من النصيب يف اآلخرة أن من عقوبتهم أن .  سبحانه وتعاىل



من أفضل الثواب وأعظمه  ؛ وهذا من أعظم العقوبات ـ والعياذ باهللا ـ؛ وهلذا كان النظر إىل وجه اهللاهللا ال يكلمهم

 . )) وال ينظر إليه ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات نظر اهللا؛ لقوله:   وأعاله بل هو غاية الثواب والفضل .

وفيه دليل على إثبات العني هللا؛ توافقون على هذا ؟ ال، ينبغي أن ال توافقوا ؛ ألنه ال يلزم من النظر العني؛ كما 

هللا وال نثبت األذن، ال نثبت األذن وهذه املسألة جيب أن تت  هلا ألنه ال يلزم من الكالم قلنا إننا نثبت مسع ا

وجود اللسان والشفتني وال يلزم من السمع وجود األذنني وال يلزم من النظر العينني ؛ يوم القيمة حتدث األرض 

وسلم؛ فهل له شفتان ؟ ال؛ طيب أخبارها؛ فهل هلا لسان وشفتان ؟ ال؛ يسبح احلصى بني يدي رسول اهللا عليه 

هل تسمع األرض وإال ما تسمع؟ تسمع؛ ال، اآلن تسمع ألا حتدث أخبارها فلو ال أا تسمع ما حدثت؛ وملا 

 طائعين فقالتا أتينا (()) خطبه، مسعتا وإال ال؟ مسعتا؛   ائتيا طوعا أو كرها ((قال اهللا تعاىل للسموات واألرض 

أي ما عمل  )) يومئذ تحدث أخبارها ((ما هلا أذن؛ هل تنظر وإال ما تنظر ؟ تنظر؛ وهل هلا أذن ؟ ال؛  ))؛

عليها كما قال السلف، ما عمل عليها من خري وشر؛ والذي يعمل على األرض إما قول يسمع وإما فعل ينظر؛ 

إذا فهي ترى ومع ذلك ال نقول هلا عينان؛ فإذا ال يلزم من ثبوت نظر اهللا ثبوت العني ولكن العني ثابتة بنصوص 

))  ولتصنع على عيني (( اخللق؛ ودليل ذلك قوله تعاىل: أخرى؛ فإن هللا تعاىل عينني اثنتني ال متاثالن أعني

 (وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ؛ )) تجري بأعيننا ((وقوله:  ))، ((واصبر لحكم ربك فإنك بأعينناوقوله: 

   ) فكان إثبات العينني ليس من هذه اآلية ولكن من أدلة أخرى . إن ربكم ليس بأعور

اخسئوا فيها وال  ((شيخ أننا قلنا أن اهللا نفى أن يكلم هؤالء يف هذه اآلية ويف آية أخرى قال:  السائل : 

  )) وتكلم هنا كيف اجلمع بينهما ؟ تكلمون

، اسأل عيسى  ؛ لكن الظاهر أنه أصاب كما أصاب عيسى هل مجعنا بينهما يا مجاعة ؟ مجعنا فيهما الشيخ :

اخسئوا  ((ويف آية أخرى قال:  )) وال يكلمهم اهللا ((ع بينهما ؟ قوله: اآلن ويش تقول يا عيسى ؟ أيش اجلم

  فكلمهم ؟  )) فيها

  ؛  تكليمهم مبعىن تكليم الرضا  الطالب :

   . )) اخسئوا فيها ((؛ وهلذا قال:  وذاك تكليم غضب وتوبيخ الشيخ :

  ؟ بأعيننا )) ((كيف اجلمع بني كون أن هللا عينني وما جاء بصيغة اجلمع  السائل :



 ((؛ اجلمع من أجل التعظيم كقوله تعاىل:  ، نعرتي باحلديث عشان تزول الشبهة اليت ذكرت احلديث الشيخ :

  . )) مع أن اهللا ليس له إال يدان اثنتان أيدينا أنعاما مما عملت

  هل يقال أن املراد بالعني عني الناظم ؟ السائل :

 ((؛ هل معناه أنك نظرت بعني ناظم؟ أو بعينك؟  لشخص نظرتك بعيين، أنت إذا قلت  واهللا ما أدري الشيخ :

   وجل . عني اهللا عز بأعيننا )) تجري

  يدخل يف هذا الوعيد من باع سلعة حبلف كاذب ؟ السائل :

أي نعم ماذا تقولون ؟ لو حلف أنه اشرتى هذه السلعة مبائة وهو كاذب هل يدخل يف هذا؟ نعم نعم  الشيخ :

ثالثة ال يكلمهم اهللا إليهم  (قال النيب عليه الصالة والسالم يف حديث أيب ذر الذي أخرج مسلم: يدخل؛ وهلذا 

يوم القيمة وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم فأعادها ثالثا قال منهم يا رسول اهللا خابوا وخسروا 

   . باهللا ـ داخل فيهوالعياذ ـ  هذا)  قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

  هل جيوز ائتمان الكفار على األمانات ؟ السائل :

يا أيها  ((؛ لكن أعمال الدولة ال ينبغي أن يؤمتنوا فيها، قال اهللا تعاىل:  واهللا منهم أمني ومنهم خائن الشيخ :

من أفواههم وما الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء 

)) وله ملا كتب أبو موسى إىل عمر بن اخلطاب  قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون تخفي صدورهم أكبر

رضي اهللا عنه قال إن عندنا رجال نصرانيا جيدا يف الكتاب واحلساب نريد أن جنعله على بيت املال؛ قال ال 

وقال يا أمري املؤمنني إن الرجل جيد حنن حباجة إليه فرد  ؛ فكتب إليه مرة ثانيةجتعله؛ كيف تأمتن من خونه اهللا

عليه عمر: من عبد اهللا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب السالم عليكم، مات النصراين والسالم؛ بس مات نصراين؛ 

إذا مات حتييه عشان يكتب لك ؟ ما حتييه؛ قدر ؛ وهلذا ذكر شيخ اإلسالم يف عدة مواضع من كتبه أنه ال جيوز 

؛ وذكر  أن يؤمتن غري املسلمني على أسرار املسلمني وأن ذلك من اخليانة وأن ذلك خطر على الدولة اإلسالمية

أظن يف جملد العشرين أشياء عجيبة رمحه اهللا يف خطر هؤالء على األمة اإلسالمية إذا ولوا أشياء من أسرار الدولة 

  ، الشك إم أعداء مهما كان . وهو صادق الشك يف هذا



؛ شيخ بعض األشياء ال يعلمها إال بعض الكفار فاملسلمون مضطرون إىل  أحسن اهللا إليك شيخنا السائل :

  ؟ هؤالء

؛ وهلذا استأجر النيب صلى اهللا  ، ما تدخل ؛ ألن هذا أمور حسية معلومة هذا ما تدخل يف املوضوع الشيخ :

  . عليه وسلم رجال مشركا يدله على الطريق يف اهلجرة

إن الذين يشترون  ((قال اهللا تعاىل:   هللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل؛ آخر ما وقفنا يف الفوائد ؟أعوذ با

بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيمة وال 

ذكرنا الفوائد هلذه اآلية الكرمية ومنها: أن هؤالء الذين يشرتون بعهد اهللا وأميام  . يزكيهم ولهم عذاب أليم ))

مثنا قليال ال ينظر اهللا إليهم يوم القيمة؛ واملراد به النظر اخلاص؛ أما النظر العام فإن اهللا تعاىل ال حيجب عن بصره 

ومن فوائدها:  . )) يوم القيمة ((ه تعاىل: ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات يوم القيمة، وأنه حق؛ لقول . شيء

إثبات ما تضمنه هذا الوصف وهو أنه يقام فيه العدل؛ ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب العاملني؛ ويقام فيه 

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن هؤالء املشرتين بعهد اهللا وأميام مثنا قليال ال يزكيهم اهللا ال يف الدنيا  األشهاد .

))؛ فهؤالء ال يزكيهم اهللا تعاىل يف  يوم القيمة (()) بعد قوله:  وال يزكيهم ((وال يف اآلخرة؛ وهلذا جاءت الكلمة 

؛ كذلك ال زكائهمالدنيا بل يظهر عوارهم ويفضحهم يف الدنيا حىت يعرفهم العباد ويعرفوا سقوط عدالتهم وزوال 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  القيمة فال يقبل منهم صرفا وال عدال .، ال يزكيهم اهللا يوم يزكيهم اهللا يوم القيمة

والعذاب قد يكون يف الدنيا وقد يكون يف اآلخرة؛ والكائن يف الدنيا قد  )) ولهم عذاب أليم ((العذاب؛ لقوله: 

د اهللا قوله تعاىل: يكون بفعل اهللا وقد يكون بفعل عباد اهللا الذين هم حزبه؛ فمن أمثلة ما يكون من على يد عبا

)) وما حصل على الكفار يف غزوة بدر وغريهم؛ ومما يكون من فعل اهللا ما  قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ((

حصل يوم األحزاب فإن األحزاب تفرقوا عن املدينة ال بفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ولكن مبا 

ئد هذه اآلية الكرمية: أن إشرتاء الثمن القليل لعهد اهللا واليمني من  ومن فوا أرسل اهللا عليهم من الريح واجلنود .

مث قال اهللا تعاىل:   صاحبها يف اإلمث مث يف النار . ساليت تغم س الغمو كبائر الذنوب؛ فإن هذه اليمني هي اليمني

)) الضمري يعود على أهل الكتاب؛ ألن اآليات  وإن منهم )) (( وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ((

منهم لفريقا يلوون  وإن (()) وهنا قال:  ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ((سياقها واحد ويف أول اآليات قال: 

)) أي يعطفوا؛  يلوون ألسنتهم ((أللي معناه العطف، عطف ومنه يل احلبل؛ فمعىن  )) ألسنتهم بالكتاب

اللفظي واللي املعنوي؛ واللي اللفظي تارة يأتون بالكالم من عندهم ويقرؤونه قراءة الكتاب  واللي هنا يشمل اللي



املنزل فيتوهم من الناس، فيتوهم من يسمعه من الناس أنه من الكتاب املنزل يعين يلحن الكالم كما يلحن القرآن؛ 

ي التحريف حتريف الكلمة بلفظه كما حرف فيظنه السامع أنه من عند اهللا؛ هذا نوع والنوع الثاين: اللي من اللفظ

)) إىل قوله: وكلم اهللا موسى تكليما؛ يريد بذلك أن  وكلم اهللا موسى تكليما ((بعض املبتدعة قول اهللا تعاىل: 

يكون التكليم من موسى إىل اهللا؛ أما التحريف املعنوي فهو حتريف الكالم بغري ما أراده اهللا به فيقول معىن اآلية  

إمنا  كذا وكذا على خالف ما أراد اهللا به؛ فصار اللي ثالثة أقسام: يل باللفظ لكنه ال يتعلق بنفس الكالم املنزل

بكالم من عنده فيأيت به يتغىن به كما يتغىن بالكتاب املنزل فيظن السامع أنه من عند اهللا؛ والثاين من اللي: يل 

اللفظي يتعلق بتغيري هيئة الكتاب املنزل؛ وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظي؛ والثالث: اللي املعنوي فيقول معىن 

)) ألن الكتاب يريد كذا وهم يقولون  يلوون ألسنتهم بالكتاب ((اآلية كذا وكذا؛ وهذا الشك أنه يل باللسان 

(( يلوون بألسنتهم  طيب من هؤالء الطائفة ؟ نقول هؤالء احملرفة الذين حيرفون الكلم عن مواضعه . . املراد كذا

بينهما )) الالم هذه حيتمل أن تكون للتعليل، وحيتمل أن تكون للعاقبة؛ والفرق  بالكتاب لتحسبوه من الكتاب

أن الم التعليل حتمل على الشيء والم عاطفة تكون غاية للشيء؛ فمثال إذا قلت: حضرت ألقرأ؛ فالالم الم 

؛ ألن الذي محلين على احلضور هو القراءة؛ وإذا قلت: اصطدت هذا الصيد ليكون عذابا يل؛ هذه  التعليل

فإن آل فرعون مل يلتقطوه هلذا ))  وحزنافالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا  ((عاقبة، ومنه قوله تعاىل: 

هل املعىن أم يلوون  )) لتحسبوه ((؛ ولو علموا أنه سيكون عدوا وحزنا هلم ما التقطوه؛ طيب هنا  السبب أبدا

أم يلوون ألسنتهم بالكتاب من غري قصد  ؟ أو ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا أنه من عند اهللا

 )) الكتاب لتحسبوه من ((فتظنونه من عند اهللا ؟ الظاهر األول، أم يفعلون هذا ليومهوا الناس أنه من عند اهللا 

وما هو من  ((قال اهللا تعاىل:  أي لتظنوه من الكتاب املنزل وهو الكتاب امللوي الذي حصل فيه اللي والتبديل .

وما هو  (() هذا إبطايل ملا أرادوه من ليهم ألسنتهم بالكتاب؛ فيظن الظان أنه من الكتاب فقال اهللا: ) الكتاب

أي الكتاب الذي أشري إليه هنا ؟ التوراة إذا كان هذا اللي واقعا من اليهود؛ واإلجنيل إذا كان  )) . من الكتاب

 ويقولون هو من عند اهللا (( . حل هلذا وهذاهذا اللي واقعا من النصارى؛ والكتاب كما تعلمون اسم جنس صا

)) فأبطل اهللا تعاىل هذا الدعوى  يقولون هو من عند اهللا ((؛  هو الضمري على ما لوو ألسنتهم بالكتاب ))

)) مث  لتحسبوه من الكتاب ((وهلذا حيسن للقارئ أن يقف فيقول مثال:  )) وما هو من عند اهللا ((بقوله: 

 )) وما هو من عند اهللا (()) ويقف مث يقول:  ويقولون هو من عند اهللا (( ؛ )) الكتابوما هو من  ((يقول: 

)) أيضا هم يقولون على اهللا الكذب سواء بالتحريف اللفظي أو  ويقولون على اهللا الكذب ((قال اهللا تعاىل:   .

هنا  )) يقولون ((؛ وقلنا: إن  سبق لنا نظريها يقولون على اهللا الكذب )) ((؛ وقوله:  بالتحريف املعنوي



يقولون على اهللا الكذب يف أحكامه  )) ويقولون على اهللا الكذب ؛ (( مضمنة معىن يفرتون؛ وهلذا تعدت بعلى

)) وكذبوا؛  يد اهللا مغلولة ((ويف أفعاله ويف أمساءه ويف صفاته ويف كل ما يتعلق به سبحانه وتعاىل؛ فهم مثال قالوا 

، وكل ما وصفوا اهللا به مما ال يليق به فهم   وكذبوا؛ وقالوا: إن اهللا تعب واسرتاح وكذبوا )) فقيرإن اهللا  ((وقالوا: 

يعين يقولون الكذب  )) يقولون ((؛ حال من الواو يف  )) اجلملة حالية وهم يعلمون ((كاذبون فيه؛ وقوله: 

يف هذه اآلية من  الشيخ :  . أنه كذبوهم عاملون بأنه كذب فيكون هذا أشد إمثا ممن قال الكذب وهو ال يعلم 

  )) هذه اجلملة مؤكدة نعم ؟ مؤكدة بكم مؤكد ؟  وإن منهم لفريقا ((اإلعراب أوال: قوله: 

  الالم  الطالب :

  وغريها ؟ وإن؛ طيب . الشيخ :

  ما الذي نصب فريقا ؟  )) لفريقا (( الشيخ :

،  اسم إن مؤخرا الطالب :؟ طيب يال حممد ؟  سيبويه؛ أظنك لست من أبناء  الالم ؟ ما هي تنصب الشيخ :

  صح. الشيخ :

  ملاذا حذفت النون ؟ )) لتحسبوه ((وقوله:  الشيخ :

  ؛ ألن الالم اجلار  الطالب :

  منصوب ؟ حذفت النون ألنه منصوب ناصبه أن املقدرة بعد الالم . ؛ إذا ألنه منصوب الشيخ :

  من أي أنواع األفعال هذا ؟ الشيخ :

  ؛  ؛ فعل مضارع من أفعال الذي الطالب :

  ؛  )) لتحسبوه (( الشيخ :

   ؛ فعل مضارع الطالب :

  أيه من أي أفعال ؟   الشيخ :

   ؛ من باب االفتعال الطالب :



  ؛  من األفعال اخلمسة  الطالب :

  . وهلذا حذفت النون الشيخ :

  . )) لتحسبوه ((و )) لتحسبه ((فيها قراءتان:  الشيخ :

  )) هذه "ما" يا صاحل ؟  وما هو من الكتاب ((قوله:  : الشيخ

  ؛  نافية الطالب :

  وهلذا اسم خاص عند النحويني ما هو ؟  الشيخ :

   ؛ ما نافية الطالب :

   ؟ ؛ طيب أين امسها صاحل أي نعم ما حجازية  الشيخ :

  ؛  ضمري الطالب :

  ؛  معناه ؟ ال يسترت الضمري إال بفعل أو أين هو؟ مسترت الشيخ :

  ؛  هو الطالب :

  أين هو ؟  الشيخ :

   )) وما هو (( الطالب :

  . طيب أحسنت الشيخ :

حملها من اإلعراب  )) هو من عند اهللا (()) مجلة  ويقولون هو من عند اهللا وما هو عند اهللا قوله: (( الشيخ :

  ؟ 

  . يف حمل نصب مقول القول الطالب :

  يا فهد ؟ ويش حملها من اإلعراب ؟  الكذب ))ويقولون  )) (( الكذب (( الشيخ :

  ؛  منصوب الطالب :



  على أا ؟  الشيخ :

  ؛  يف حمل نصب مقول قول الطالب :

  ؟  )) يقولون ((مفعول  الشيخ :

  ؛  أي نعم الطالب :

   طيب نعم . الشيخ :

ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من  ((مث قال اهللا تعاىل: 

)) تستعمل يف الشيء املمتنع،  ما كان ((كلمة   )) ما كان لبشر ((قوله:  ))... اهللا ولكن كونوا ربانيين دون 

 ((عا وممتنع قدرا؛ فقوله تعاىل: هذا شيء ممتنع النسيان عليه، ممتنع شر  )) وما كان ربك نسيا ((قال اهللا تعاىل: 

 وما كان ربك نسيا (()) هذا ممتنع شرعا وقدرا؛  والحكمة والنبوة ثم يقول ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب

 ((ممتنع قدرا؛ بل ممتنع وصفا ألنه ال يتصور أن يأيت به القدر، مستحيل أن يكون اهللا تعاىل ناسيا أو نسيا؛  ))

طيب هنا  . )) ممتنع شرعا ولو شاء أن يعذم فيهم لعذم؛ لكنه ممتنع شرعا ليعذبهم وأنت فيهموما كان اهللا 

قلنا إنه ممتنع شرعا وقدرا؛ وبشر البشر هو اإلنسان من بين آدم، ومسي بشرا لظهور بشرته؛  )) ما كان لبشر ((

يش وال بادية؛ وقيل: مسي بشرا لظهور فإن بشرة اإلنسان ظاهرة بارزة ليس عليها شعار وال صوف وال وبر وال ر 

أثر البشارة عليه فيما إذا أخرب مبا يسره؛ وال مانع من أن يكون مسي بشرا هلذا وهلذا؛ واحلكمة من أن اهللا سبحانه 

وتعاىل جعل اآلدمي بارز البشرة ليعلم اآلدمي أنه مفتقر إىل اللباس احلسي فينتقل من ذلك إىل العلم بأنه مفتقر 

اس املعنوي وهو التقوى؛ وأنه حباجة إىل أن يعمل األسباب اليت تسرته معىن كما هو يعمل األسباب اليت إىل اللب

أن  ((أي لواحد من البشر أي إنسان  )) ما كان لبشر ((يقول:  . وجل تسرته حسا؛ وهذا من حكمة اهللا عز

إياه إيتاء شرعيا؛ وكذلك إيتاء قدريا؛ مث  ) أي يعطيه) الكتاب أن يؤتيه )) (( يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوة

وأن احكم بما  ((كما قال اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم:   واحلكم، احلكم يعين مبا أويت من الكتاب

))  أن يؤتيه اهللا الكتاب ((مع قوله:  )) والنبوة ((يعين اإلخبار بالوحي؛ وإمنا قال:  )) والنبوة )) (( أنزل اهللا

ل ذلك ألنه قد يطلق إيتاء الكتاب على من أرسل إليهم به، على من أرسل إليهم به ال من أرسل به، كما يف قا

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق  )) (( يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين آتيناهم الكتاب ((قوله تعاىل: 

الذين  (())؛ فالذين أوتوا الكتاب هنا هل هم أنبياء ؟ كالم معلوم وإال عجمي ؟  تالوته أولئك يؤمنون به



هل هم أنبياء ؟ ليسوا أنبياء؛ إذا ال يلزم ممن أويت الكتاب أن  )) آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم

هم الذين أرسل إليهم بالكتاب؛ )) لئال يتوهم الواهم أن الذين أوتوا الكتاب  والنبوة ((يكون نبيا؛ وهلذا قال: 

 . واملراد بالذي أويت لكتاب هنا الذي أرسل بالكتاب ال الذي أرسل إليهم به؛ بل الذي أرسل بالكتاب إىل غريه

النبوة بتشديد الواو إما أا من النبوة وهي االرتفاع وعلى هذا فتكون الواو أصلية؛ ألن رتبة  )) النبوة ((وقوله: 

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من  ((اخللق، قال اهللا تعاىل:  النيب أعلى طبقات

))؛ وإما أن تكون الواو مسهلة وأصلها نبوءة  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النبيين

فتكون مأخوذة من النبأ وهو اخلرب؛ وذلك ألن الرسول منبأ ومنبئ؛ منبأ من قبل اهللا عزوجل؛ منبئ ملن أرسل 

مل ينته الكالم  ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم النبوة )) ((. طيب  إليهم خيربهم ويبشرهم وينذرهم

   هذا هو املمتنع وهو الذي )) للناس كونوا عبادا لي من دون اهللا ثم يقول ((متنع هو بعد؛ لكن امل



)) مل  ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكمة والنبوة ((طيب  . ملن أرسل إليه خيربهم ويبشرهم وينذرهم

هذا هو املمتنع وهو الذي  )) يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اهللا ثم ((ينته الكالم بعد؛ لكن املمتنع هو: 

انصب عليه النفي أي ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب بالرسالة، واحلكم بني الناس ذا الكتاب، والنبوة وهي 

أي   )) كونوا عبادا لي من دون اهللا ((الرفعة، مث بعد ذلك مع هذا يقول للناس كوين عبادا يل من دون اهللا؛ 

ن دون اهللا، اعبدوين بالطاعة، اسجدوا يل، اركعوا يل، انذروا يل، وما أشبه ذلك، كونوا متعبدين يل، اعبدوين م

هذا ما ميكن؛ ألن ما آتاه اهللا الكتاب واحلكمة والنبوة إمنا جاء لضد هذه األشياء، ليمحق هذا الشيء ال ليدعوا 

)) إذا قال قائل: هل املراد: اعبدوين وال تعبدوا اهللا ؟ أو  كونوا عبادا لي من دون اهللا ((وقوله:  . الناس إليه

املراد: اعبدوين وإن عبدمت اهللا ؟ ألن املسألة إما أن يكون اإلنسان عابدا هللا وحده؛ أو عابدا لغريه؛ أو عابدا معه 

مستكرب عن عبادة  غريه؛ عرفتم ؟ أما العابد هللا وحده فهذا خملص؛ والعابد لغري اهللا دون اهللا هذا مشرك أو نقول

اهللا ومتعبد لغريه؛ والعابد هللا ولغريه هذا مشرك؛ فنقول: من دعى الناس إىل عبادته وحده دون اهللا فهذا قد دعاهم 

إىل عباديت دون اهللا واضح؛ ومن دعى الناس إىل عبادة نفسه ومل ينهاهم عن عبادة اهللا فإن حقيقة دعوته أنه 

ذلك ؟ ألن اهللا غين عن عبادة هؤالء؛ فإذا أشركوا باهللا غريه متحضت العبادة دعى الناس ليعبدوه دون اهللا؛ كيف 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك من  ، متحضت لغري اهللا؛ لقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: ( ملن ؟ لغري اهللا

لي من دون  كونوا عبادا (()؛ وذا يزول اإلشكال يف قوله:  فيه معي غيري تركته وشركه عمل عمال أشرك

فنقول: هل أحد قال للناس اعبدوين وال تعبدوا اهللا ؟ أو هل إن املراد باآلية هذه هذا املعىن ؟ نقول: ال،  )) اهللا

ومن دعى إىل عبادة  ال يتعني؛ فاآلية تشمل الوجهني مجيعا؛ تشمل من دعى إىل عبادة نفسه وأن ال يعبد اهللا

؛ والثاين: من الزم اإلشراك أن  ول واضح أنه يقول اعبدوين وال تعبدوا اهللانفسه وإن عبد معه اهللا؛ انتبهوا ألن األ

ال تكون العبادة هللا؛ ألن اإلنسان إذا أشرك مع اهللا أحدا فإن عبادته هللا باطلة يعين سواء وجدت أم مل توجد؛ 

؛ وليس املراد من )) أي من سوى اهللا عبادا لي من دون اهللا ((وحيتمل أن يكون املراد بدون هنا مبعىن سوى 

 . اجلمع؛ بل من سواه أي معه؛ فإن صح هذا التفسري فال إشكال وإن مل يصح فقد علمتم اإلشكال وجوابه

 ما كان ((استدراك واقع يف مقابلة النفي الذي سدرت به اآلية )) هذا االستدراك  ولكن كونوا ربانيين ((قال: 

)) إذا البد أن يكون هناك حدا؛ وتقديره: ولكن يقول كونوا ربانيني؛  ولكن ((مث يقول:  لبشر أن يؤتيه اهللا ))

أن يقول للناس كونوا ربانيني، كونوا ربانيني كونا شرعيا أو قدريا؟ شرعيا؛ ألنه ال ميلك أن يقول له كونوا كونا 

ة إىل الرتبية؛ فالرباين نسبة إىل الرب ونسب )) ربانيين ((؛  قدريا؛ لكن ميلك أن يأمرهم شرعيا بأن يكونوا ربانيني

وجل؛ والرباين هو الذي يريب الناس على شريعة اهللا بالعلم والدعوة والعبادة واملعاملة؛  هو من كان عبدا للرب عز



 ((إذا الرباين منسوب إىل الرتبية وإىل الربوبية؛ فباعتباره مضافا إىل اهللا ربوبية؛ وباعتباره مضافا إىل اإلصالح تربية؛ 

 . ؛ وكونوا ربانيني أي مربني للخلق على ما تقتضيه الشريعةأي خملصني للرب متعبدين له )) ربانيين ولكن كونوا

 )) بما كنتم تعلمون الكتاب (()) الباء هنا للسببية أي بسبب تعليمكم الكتاب؛  بما كنتم تعلمون الكتاب ((

ألن الذي يعلم الكتاب مريب؛ وهلذا كل ما كثر الطلبة عند شخص كثرت تربيته للناس؛ ألن املفروض للمعلم أن 

ال يكون معلما للناس تعليما نظريا جدليا؛ ألن هذا ميكن أن يدركوه يف الكتب؛ لكن ينبغي أن يعلمهم تعليما 

م أصحابه؛ إذا نظرمت إىل السرية النبوية وجدمت كيف  نظريا وتعليما تربويا؛ وهذا هو حد النيب عليه الصالة والسال

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم الناس تعليما مقرونا بالرتبية مصحوبا ا؛ وإذا تأملتهم سرية خلفاء الراشدين 

ثا من وجدمتوها كذلك؛ انظروا مثال إىل عمر بن اخلطاب رفع عقوبة اخلمر إىل مثانني لردع الناس؛ ومنع املطلق ثال

الرجوع إىل زوجته من أجل أن يردع الناس؛ فاحلقيقة إن العامل ليس هو الذي ميأل أذهان الناس علما، أو املعلم 

ما كان  (( . ليس هو الذي ميأل أذهان الناس علما ولكن الذي ميأل أفكارهم أو أذهنهم علما وأخالقهم تربية

ل للناس كونوا عبادا لي من دون اهللا ولكن كونوا ربانيين لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو 

بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر 

بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 

ؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من معكم لت

 تبارك أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )) .

  ))  وإن منهم لفريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب ((تعاىل: و 

  فوائد ؟  أهذا مبتد الشيخ :

   نعم  الطالب :

   نبدأ املناقشة ؟ طيب الشيخ :

)) الضمري يف  وإن منهم لفريقا منهم يلوون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ))  منهم ((قوله: 

  ))  أهل الكتاب ((إىل  الطالب :



  ما الدليل ؟  الشيخ :

  . الكتابألم هم الذين حرفوا  الطالب :

  لكن ما يف شيء من السياق ما يدل عليه ؟    الشيخ :

  ) ؟ ) ومن أهل الكتاب من إن تأمنه (( من بداية اآليات الطالب :

  . نعم متام الشيخ :

  يا عيسى ؟  )) ((فريقاما الذي يصب  الشيخ :

  إن ؟  الطالب :

  على أا أيش ؟ إن ويش تعمل ؟  الشيخ :

  ؛  تنصب االسم الطالب :

  إذا على أا أيش؟  الشيخ :

  ؛ أ مبتد الطالب :

  ؛  لكان مرفوعا أكيف لو كان مبتد الشيخ :

  على أا اسم إن مؤخرا. الطالب :

  )) كيف هذا اللي ؟ أو ما هذا اللي ؟  يلوون ألسنتهم بالكتاب ((قوله:  الشيخ :

  . ؛ واملعنوي اللي على قسمني: اللي احلسي الطالب :

   املعنوي ما املراد به ؟اللي  الشيخ : 

  تغيري املعىن   الطالب :

  . طيب ومسى اهللا تغيري املعىن ليا ألنه صرف للكالم عن ما يراد به الشيخ :



  طيب تغيري اللفظي ؟ يعين ليس له إال وجه واحد ؟  الشيخ :

 ه من كالم اهللا عزقد يكون بأنه يأيت بصوت مثل صوت القرآن يغين والكالم من عنده ويظن السامع أن الطالب :

  ؛  ؛ أو رمبا يغري اللفظ أو كلمة ويقول هذا من الكتاب وجل

إذا تارة يكون اللي أن يأيت بكالم من عنده وينسبه إىل اهللا وتارة يأيت اللي يف نفس الكتاب لكن حيرف  الشيخ :

  .ويغري ألفاظه يبدل 

  ويش معناها ؟  )) لتحسبوه : ((الالم يف قوله الشيخ :

  ؛  الالم للتعليل :الطالب 

  قراءة ؟  )) لتحسبوه ((، ويف  للتعليل الشيخ :

   )) لتحسبون (( الطالب :

  . )) يعين بكسر السني وأيش ؟ وفتح السني طيب لتحسبوه ((و الشيخ :

على أي شيء ينصب  )) ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ((قوله:  الشيخ :

  ؛  األخ ؟ هذا الذي التفت النهي ؟

  أنا ؟  الطالب :

اهللا الكتاب والحكم  ما كان لبشر أن يؤتيه ((أي نعم ؛ على أي شيء ينصب النهي يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  أو ما حضرت ؟  والنبوة ))

عبادا يل من على األول أو على الثاين أو عليهما مجيعا ؟ يعين هل املمتنع أن يقول البشر للناس كونوا  الشيخ :

  دون اهللا ؟ أو املمتنع أن يؤيت اهللا احلكم والكتاب والنبوة ؟ أو يقول للينا كونوا عبادا يل مع إتيان احلكم والنبوة ؟

  ؛  األخري الطالب :

  إذا يكون النهي يكون على جمموع احلالني . الشيخ :

  ؟ )) ويش حملها من اإلعراب ربانيين ولكن كونوا (()) حمل اجلماعة  ولكن كونوا ربانيين ((قوله:  الشيخ :



  )) بس هذه ويش حملها من اإلعراب ؟  كونوا ربانيين ((

  ؛  يف حمل النصب مقول القول الطالب :

  ؟  وين القول الشيخ :

  ؛  ولكن يقولوا هنا حمذوف ولكن يقولوا كن ربانيني الطالب :

  ؛ طيب ولكن يقول كونوا ربانيني الشيخ :

  من هو رباين ؟  الشيخ :

؛ إذا أضيف إىل اهللا كان هذا الشخص ربانيا بطاعة اهللا  الرباين تارة يضاف إىل اهللا وتارة إىل املريب الطالب :

  ؛  وجل تعاىل ويف عبادته؛ وإذا أضيف إىل الرتبية فمعناه أي رب الناس بشريعة اهللا عز

كان من الربوبية فمعناه كونوا عبادا هللا خملصني مطيعني له ؛ فإن   يعين رباين إما من الربوبية أو من الرتبية الشيخ :

  ؛  عاملني بشريعته

  طيب وإن كان من الرتبية ؟  الشيخ :

   أي رب الناس بشريعة اهللا . الطالب :

)) الباء هذه للسببية  بما كنتم تعلمون ((قال:  )) هذا مبدأ الدرس اليوم ؟ بما كنتم تعلمون الكتاب ((وقوله: 

ماء مصدرية ؟ قلنا عالمتها أن حيول ما  عالمةهي فإذا قال قائل: ما  ؛ ما مصدرية . وما مصدرية أي بكونكم

)) أي بقولكم  بما كنتم ((بعدها إىل مصدر، تسبق هي وما بعدها مصدر فيكون ما بعدها مصدرا؛ فقوله: 

)) أي تعلمون غريكم من التعليم؛ وقراءة  تعلمون ((إحدامها  )) فيها قراءتان: تعلمون ((؛ وقوله:  تعملون

 ((؟  )) تعلمون (()) أو  تعلمون (()) أي تعلمون أنتم بأنفسكم؛ وأيهما أعم  بما كنتم تعلمون ((أخرى: 

)) ألنه لن يعلم إال من علم؛ ولكن مع ذلك نقول إن القراءتني كل واحدة منهما تدل على معىن الزم  تعلمون

)) هذا مفعول، هذا مفعول على تشديد  الكتاب ((من اآلخر؛ فيكون املعىن مبا كنتم تعلمون وتعلمون؛ وقوله: 

تعلمون الناس الكتاب؛ وأما على قراءة ))؛ لكنه مفعول واحد وحذف املفعول الثاين؛ أي مبا كنتم  تعلمون ((أي 

)) املراد  تعلمون الكتاب ((وقوله:  . )) فالكتاب مفعول واحد فقط وال تتعدى إىل مفعولني تعلمون ((



)) أي ومبا كنتم تقرءون  وبما كنتم تدرسون (( . بالكتاب اجلنس ليشمل التوراة واإلجنيل والبعض منها والكل

أنتم، مبا كنتم تعلمون وتدرسون تقرءونه؛ فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي؛ فالعلم اللفظي يكون 

نقول فيها كما قلنا فيما سبقها بأن الباء  )) تدرسون (( بما كنتمبالدراسة واملعنوي يكون بالعلم والتعليم؛ وقوله: 

))  وال يأمركم (()) وقراءة:  وال يأمركم (()) فيها قراءتان؛ قراءة:  وال يأمركم ((ال: مث ق . للسببية وما مصدرية

)) يعين ما كان لبشر أن  ثم يقول للناس (()) فهي معطوفة على قوله:  وال يأمركم ((أما على قراءة النصب 

))؛  ثم يقول للناس ((يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يأمركم أن تتخذوا املالئكة؛ فيكون معطوفة على قوله: 

وأما على قراءة التسكني فإن الفتحة تقدر عليها؛ ألن التسكني هنا ليس تسكني إعراب لكنه تسكني ختفيف، 

وال يأمركم أخف من قوله: وال يأمركم؛ توافقون على هذا؟ وال يأمركم أخف من ختفيف اللفظ؛ ألن قول القائل: 

قوله: وال يأمركم؛ فالتسكني هنا ليس تسكني إعراب ولكنه تسكني ختفيف؛ وهلذا نقول هو منصوب على 

خره القراءتني؛ لكنه منصوب على قراءة الفتح، بالفتح األصل؛ ومنصوب على قراءة التسكني بفتحة مقدرة على آ

أن يأمركم أن تتخذوا  )) يعين وما كان هلم وال يأمركم أن تتخذوا المالئكة والنبيين أربابا (( وسكن للتخفيف .

املالئكة والنبيني أربابا كما أنه ال يقول لكم كونوا عبادا يل فإن هذا مستحيل غاية االستحالة أن مين اهللا على 

شخص بالكتاب واحلكمة مث يأمر الناس بعباديت أو يقول اعبدوا املالئكة والنبيني اختذوهم أربابا هذا شيء 

املالئكة مجع ملك وأصله مألك من األلوكة وهي الرسالة؛ فصار قلب على ))  المالئكة ((وقوله:  . مستحيل

وجه اإلعالل الصريف إىل مألك؛ فزحزحت اهلمزة إىل مكان الالم وقدمت الالم إىل مكان اهلمزة؛ وأصل األلوكة 

وأصله من  )) مرة ثانية نقول: املالئكة مجع ملك جاعل المالئكة رسال ((هي الرسالة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

األلوكة وهي الرسالة؛ وعلى هذا فيكون أصلها مألك مث نقلت اهلمزة إىل حمل الالم والالم إىل حمل اهلمزة فصار 

مألك ومألك مجع مالئك والتاء للتأنيث اللفظي، مث خففت أيضا مألك حبذف اهلمزة فصارت ملكا؛ املالئكة هم 

ال  ((وال يشربون وال يتناسلون وإمنا هم عباد هللا مكرمون وجل من نور ال يأكلون  عامل غييب خلقهم اهللا عز

قال:  )) وهلم أعمال وأوصاف سبق لنا الكالم عليها مبا يغين عن إعادته . وهم بأمره يعملون يسبقونه بالقول

دون اهللا )) مجع رب يعين أربابا تعبد من  أربابا (()) على حتقيق اهلمزة؛  والنبيئين (()) فيها قراءة:  والنبيين ((

أيأمركم  ((قال اهللا تعاىل:  . وتقصد من دون اهللا فإن هذا مستحيل أن يقع ممن آتاه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة

االستفهام هنا للنفي يعين الميكن أن يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؛ ويف  بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ))

 بعد إذ أنتم مسلمون ((على األصل؛ وقوله:  )) يأمركم ((ختفيفا؛ و))  يأمركم (()) قوالن:  يأمركم ((قوله: 

 ((نبدأ من قوله: .يف هذه اآليات فوائد؛  )) يعين بعد أن تقرر إسالمكم وثبت فإنه ال ميكن أن يأمركم بالكفر



  )) كتابوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم  بال ((قال اهللا تعاىل:   )) ؟ كيف ؟ إن الذين يشترون بآيات اهللا

ومن فوائد  من فوائد هذه اآلية وما بعدها: أن فريقا من أهل الكتاب حيرفون الكتاب إما لفظا وإما معنا .

اآليات: سوء مقصد هؤالء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب؛ ما هو املقصد ؟ إلغالل الناس ليحسبوه من الكتاب 

)) حىت ال  وما هو من الكتاب ((يهتدوا؛ وهلذا قال:  ومن فوائدها: أن اهللا عزوجل حيب من عباده اهلدى وأن .

ومن فوائد هذه اآلية: احلذر من الكفار، ومن زخارف القول  يغرت الناس ذا اللي الذي حصل على من هؤالء .

ومن فوائد اآلية أيضا: احلذر ممن  اليت تصدر منهم؛ ألم يلبسون احلق بالباطل ويريدون أن يضلوا الناس .

بصفام من هذه األمة فصاروا يلوون ألسنتهم بالكتاب؛ وإمنا قلنا ذلك ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اتصف 

) فإذا كان من أهل الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب فسيوجد يف هذه األمة  لتركبن سنن من كان قبلكم قال: (

أن أهل الكتاب منهم من يفرتي الكذب  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا: . أيضا من يلوي لسانه بالكتاب

على اهللا؛ ومن ذلك كذم يف عقوبة الزاين احملصن فإن عقوبة الزاين احملصن عندهم يرجم حىت ميوت؛ ولكن ملا  

كثري الزنا يف أشرافهم عدلوا عن هذا وقالوا كيف نقتل أشرافنا؛ إذا ماذا نعمل؟ قالوا نسود وجهه ونطوف به هو 

ا على محار يكون دبر أحدمها إىل دبر اآلخر ومها راكبان على احلمار ونطوف م يف العشائر بني واملرأة اليت زنا 

الزنا للمحصن؛ وكتموا حيث قالوا  الناس مث تنتهي القضية؛ فحرفوا وكتموا، حرفوا حيث ادعوا أن هذا هو حد

النيب صلى اهللا عليه وسلم منهم أن يأتوا  ليس يف التوراة الرجم؛ وهلذا ملا أنكروا أن يكون يف التوراة الرجم طلب

بالتوراة فأتوا ا فجعل القاري يقرأ ووضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم أليش؟ ألجل أن خيفيها؛ 

ولكن أمر أن يرفع يده فلما رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بينة واضحة؛ فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم برمجهما 

مث قال   ؛ فاحلاصل أن من طريق أهل الكتاب أم يقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون . الزاين والزانيةأي رجم 

فمن فوائد هذه اآلية: الرد على  )) ... ((ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب والحكم والنبوةاهللا تعاىل: 

النصارى الذين زعموا أن عيسى عليه الصالة والسالم له احلق ي أن يعبد من دون اهللا؛ وهلذا يقول اهللا له يوم 

)) يعين ال ميكن أن  سبحانك (()) فيقول:  أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ((القيمة: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من  من دينهم التثليث أي أن اهللا ثالث ثالثة .أقول هذا؛ والنصارى يدعون أن 

ومن  من اهللا عليه بالعلم النافع فإنه ال ميكن أن يدعوا الناس إىل عبادة نفسه فيقول كونوا عبادا يل من دون اهللا .

كان فإنه قد أمرهم أن يتخذوه بل قد فوائد اآلية الكرمية: أن من ألزم الناس أو أراد منهم أن يتبعوا قوله مهما  

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من  ((جعلهم عبادا له؛ ألن طاعة الشخص من العبادة كما قال اهللا تعاىل: 

أليس يحلون ما حرم اهللا فتحلونه ( )) فقال له عدي بن حامت: يا رسول اهللا إنا لسنا نعبدهم؛ قال: اهللا  دون



) فقد ال يقول اإلنسان للناس اعبدوا يل  قال: نعم؛ قال: فتلك عبادتهم رمونه ؟ويحرمون ما أحل اهللا فتح

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من  . اركعوا يل واسجدوا لكن قد يقول التزموا مبا يقول؛ وهذا نوع من العبادة

ومن  )) . ولكن كونوا ربانيين ((من اهللا عليه بالكتاب واحلكمة واحلكم والنبوة فإنه ال يأمر إال باخلري؛ لقوله: 

 )) ربانيين ولكن كونوا ((فوائد اآلية الكرمية أيضا: اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يكون معلما ربانيا؛ لقوله: 

أما ما حيصل من بعض الناس وهو أن يكون معلما ال ربانيا فإن  علمه قاصر، قاصر جدا؛ ألن فائدة العلم ومثرته 

أدب بآداب العلم؛ فإذا كان هذا الرجل ميأل أدمغة الطالب علما ولكن ليس هناك سلوك وأخالق هو العمل والت

ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد  )) . ولكن كونوا ربانيين ((وأعمال وعبادة فإن تعلميه ناقص جدا؛ وهلذا قال: 

ة؛ والشك أن األسباب ثابتة؛ )) والباء للسببي بما كنتم تعلمون الكتاب : ((على منكري األسباب؛ لقوله

ولكنها ليست مستقلة باإلجياد أو اإلعدام بل هي مؤثرة مبا أودع اهللا فيها من قوة التأثري؛ وذا ندفع شبهة من 

يستلزم إثبات خالق مع اهللا؛ وحنن نقول هلم: إنا نثبت األسباب  األسبابإثبات  قالوا بنفي األسباب حمتجني بأن

لكنها أيش؟ ال تؤثر بنفسه بل مبا أودع اهللا فيها من القوة؛ والدليل على هذا أن ابراهيم عليه الصالة والسالم ملا 

ا تأثر به مع أا )) فكانت بردا وسالما عليه م براهيمإ((كوني بردا وسالما على ألقي يف النار قال اهللا للنار: 

وجل  : ولو قال اهللا تعاىل: كوين بردا ومل يقل: وسالما ألهلكته الربد؛ ألا متتثل أمر اهللا عزحمرقة؛ قال أهل العلم

ولكن كونوا ربانيين بما كنتم  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املعلم للناس يصح أن نسميه ربانيا؛ ألنه قال:  .

ومن  ا جند يف تراجم العلماء رمحهم اهللا جند كثريا ما يصفون العامل بأنه العامل الرباين .)؛ وهلذ) الكتاب تعلمون

إثبات املالئكة؛ واإلميان م  ))... ن تتخذوا المالئكة والنبيين وال يأمركم أ ((فوائد اآلية الكرمية يف قوله: 

ومن فوائدها أيضا: أن هذا الذي من اهللا عليه  أحد أركان اإلميان الستة؛ فال يتم إميان العبد حىت يؤمن باملالئكة .

بالكتاب واحلكم والنبوة ال ميكن أن يأمر غريه باختاذ املالئكة والنبيني أربابا كما أنه ال يدعوا الناس إىل عبادة 

من فوائد اآلية الكرمية: أن من أمر غريه أن يكون عبدا له فقد أمر بالكفر؛ ومن أمر أن تتخذ املالئكة و  نفسه .

ومن فوائدها: أن هذا  . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون )) والنبيون أربابا فقد أمر بالكفر؛ لقوله تعاىل: ((

))  وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين ((مث قال اهللا تعاىل:   . بعد إذ أنتم مسلمون )) ((الكفر خمرج من امللة؛ لقوله: 

) يعين اذكر يا حممد ملن أرسلناك إليهم ) النبيين وإذ أخذ اهللا ميثاق إذ مفعول لفعل حمذوف تقديره: اذكر؛ ((

من )) وامليثاق هو العهد ومسي امليثاق عهدا ألن كال  أخذ اهللا ميثاق النبيين اذكر هذا العهد وامليثاق؛ ((

)) يشمل الرشد؛  ميثاق النبيين ((وقوله:  . املتعاهدين يتوثق به مع اآلخر؛ كالوثاق احلبل الذي يشد به اإلنسان

 ، لم آتيتكم )) (()) فيها ثالث قراءات:  لما آتيتكم من كتاب وحكمة ((وقوله:  . ألن كل رسول فهو نيب



؛ وعلى كل القراءات ففيها التفات؛ من أين ؟ من الغيبة إىل احلضور؛ )) كمنا لم آتي (( ،)) لما آتيتكم ((

) يعين أعطيتكم؛ واإليتاء آتيتكم ) )) يف الالم قراءتان: الكسر والثاين الفتح؛ وقوله: (( لما آتيتكم ((وقوله: 

الكتاب معروف كالتوراة ))  من كتاب وحكمة ((هنا يراد به ما آتاه اهللا النبيني من األمور الشريعة؛ وهلذا قال: 

اإلجنيل؛ واحلكمة احلكم بني الناس وإصابة الصواب ألن احلكم بني الناس وإصابة الصواب من تنزيل األشياء 

)) يعين ما آتيتكم من  ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه (( منازله وهذا هو احلكمة .

)) له  مصدقا لما معكم ((كم فإنه تؤمنون به وتنصرنه؛ وقوله: الكتاب واحلكمة إذا جاءكم رسول مصدق ملا مع

معنيان؛ املعىن األول: أنه يصدق ما سبق من الكتب، يصدق ما سبق من الكتب فيقول مثال: إن التوراة حق 

واإلجنيل حق وما أشبه ذلك؛ املعىن الثاين: أنه يقع مصداقا ملا سبقه من الكتب؛ ألن الكتب أخربت به فإذا جاء 

مطابقا ملا أخربت به صار أيش؟ صار مصدقا هلا؛ فيكون على هذا الوجه يكون شهادة هلذا الكتاب بأنه حق؛ 

))  مصدقا لما معكم ((ويكون على الوجه األول شهادة ألن الكتب السابقة حق؛ الفرق إذا بني املعنيني واضح 

ما سبقه من الكتب؛ والثاين: أن رسالته  قلنا: له معنيان؛ أحدمها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم شهد بصدق 

الذي  كانت أيش؟ مصداقا ملا أخربت به الكتب السابقة بأن اهللا تعاىل يقول يف النيب صلى اهللا عليه وسلم : ((

)) فإذا جاء على الوصف الذي  واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يجدونه مكتوبا في التوراة

يل صار وقع مصداقا هلا ألا أخربت بشيء فجاء هذا الشيء فيكون مصدقا؛ أرأيت لو جاءت به التوراة واإلجن

؛ فقدم؛ صار هذا الذي قدم مصدقا ملا أخرب به؛ إذا ملا إن فالنا سيقدم اليوم بعد الظهر :أن أحدا من الناس قال

وينهى عن املنكر فجاء مطابقا قالت الرسل إن حممدا رسول اهللا يبعث على الوجه الذي ذكر اهللا يأمر باملعروف 

أي للذي معكم؛ من أيش؟ من الكتب السابقة اليت  )) مصدق لما معكم (( . ملا أخربت به صار مصدقا هلا

)) هذا حمل امليثاق؛ يعين إذا جاءكم هذا الرسول املصدق ملا معكم فإن ميثاقي عليكم  لتؤمنن به ((جاءوا ا؛ 

أي تؤمنن بأنه حق؛ وتنصرنه)) أي تعينونه على نشر رسالته وعلى قتال  )) بهلتؤمنن  ((لتؤمنن به ولتنصرنه؛ 

 قال أأقررتم وأخذتم على ذالكم إصري قالوا أقررنا (( أعدائه؛ ألن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسالح .

 إصري قالوا أقررناقال أأقررتم وأخذتم على ذالكم  (()) ملا أخرب أنه أخذ عليهم العهد وامليثاق قررهم يف هذا 

أي أخذمت العهد  )) أخذتم على ذلكم إصري ((أي اعرتفتم والتزمتم بذلك؛ وقوله:  أأقررتم )) (()) وقوله: 

فيها ))  قالوا أقررنا (( . الثقيل؛ ألن اإلصر الذي مجعه اآلصار مبعىن األشياء الثقيلة؛ فإصري أي عهد الثقيل

قالوا  )) (( فاشهدوا قالوا أقررنا قالمبد األلف األوىل؛ (( )) آأقررتم (()) فيها  قال أأقررتم ((قراءة عندنا 

 )) اشهدوا )) (( الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من (()) يعين اعرتفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره؛  أقررنا



 من الشاهدين وأنا معكم ((يعين ليشهد بعضكم على بعض، ولتشهدوا كلكم على امليثاق الذي بيين وبينكم 

نرجع اآلن إىل اإلعراب؛   . وجل مبا حصل )) وكفى باهللا شهيدا؛ فاستشهدهم على أنفسهم وشهد عليهم عز

) فيها قراءتان: آتيتكم ) لما (()) مفعول لفعل حمذوف؛ تقديره: أذكر إذ أخذ اهللا؛ وقوله:  إذ أخذ اهللا ((قلنا: 

تكون الالم للتعليل؛ وما اسم موصول أي للذي آتيتكم من كتاب  )) لما ((وعلى قراءة  )) لما ((و )) لما ((

وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به؛ فيكون التعليل سابقا على املعلل؛ والتقدير على هذا: وإذ 

ءة فتح، أخذ اهللا ميثاق النبيني لتؤمنن ذا الرسول ملا آتيتكم من كتاب وحكمة؛ فالالم إذا للتعليل؛ وأما على قرا

فتح الالم فالالم هذه قيل: إا الم االبتداء؛ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم يعين إياه من 

  فتكون ما امسا موصال كاألول الكتاب واحلكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به أي ذا الرسول؛ 

  



؛ تقديره: أذكر إذ أخذ اهللا؛  مفعول لفعل حمذوف )) إذ أخذ اهللا ((؛ قلنا:  نرجع اآلن إىل اإلعراب

تكون الالم للتعليل؛  )) لما ((وعلى قراءة  )) لما )) و(( لما (()) فيها قراءتان:  لما آتيتكم ((وقوله: 

وما اسم موصول أي للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به؛ 

فيكون التعليل سابقا على املعلل؛ والتقدير على هذا: وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني لتؤمنن ذا الرسول ملا 

ءة فتح، فتح الالم فالالم هذه قيل: إا الم آتيتكم من كتاب وحكمة؛ فالالم إذا للتعليل؛ وأما على قرا

االبتداء؛ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم يعين إياه من الكتاب واحلكمة مث جاءكم 

رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به أي ذا الرسول؛ فتكون ما امسا موصال كاألول؛ لكن الالم تكون 

ب مليثاق؛ ألن ميثاق مبعىن عهد والعهد يعامل عمه معاملة القسم كما قال لالبتداء؛ وقيل: بل الالم جوا

إني  (())، وقال اهللا:  ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا : ((اهللا تعاىل

 )) لما ((فامليثاق جياب ما جياب به القسم وعلى هذا فيكون قوله:  ))... لئن أقمتم الصالة  معكم

تكون أيضا موطئة لقسم آخر  )) لتؤمنن به ((الالم واقعة يف جواب القسم ألن امليثاق مبعناه؛ مث 

 ((يف حمل رفع خرب ما يف قوله:  )) لتؤمنن به ((حمذوف، التقدير: واهللا لتؤمنن به؛ واجلملة يعين قوله: 

تؤمن فعل  )) لتؤمنن به ((؛ فيه أيضا مبحث ثالث من اإلعراب:  )) آتيتكم من كتاب وحكمة لما

أيش؟ مضارع والعلماء يقولون إن الفعل املضارع  إذا اتصل بنون التوكيد وجب بنائه على الفتح، كقوله 

 ليسجنن )) ؛ (( لنسفعا بالناصية )) ؛ (( لينبذن )) ((؟  )) لينبذن (()) وإال  كال لينبذن ((تعاىل: 

 (()) ومل يقل:  لتؤمنن ((يكن الفعل مبنيا على الفتح  )) هنا مل وليكونا من الصابرين ؛ (( أخرها نون

؟ يقولون: إن النون هنا ليست مباشرة للفعل والفعل يبىن  )) فكيف اجلواب على هذا اإلشكال لتؤمنن

؟ كم  كذا  ن، لتؤمنون ؛ ألن أصلها: لتؤمنونن إذا باشر نون التوكيد أما مع عدم املباشرة فال يكون مبنيا

، ما ميكن تتواىل حروف يف مثال  ؛ قالوا حيذف إحداها لتواىل األمثال من النون ؟ ثالثة نونات عندنا

 لتؤمنونن األوىل  ، نون الفعل أيهم ؟ ؛ طيب ويش حتذف ؟ قال أحذف نون الفعل واحد البد حنذف

ون التوكيد ؛ ملاذا حتذف نون الفعل ملاذا مل حتذف نون التوكيد ؟ قال ألن ن ، نن أحذف نون الفعل

؛ حتذف مىت؟  ؛ ونون الرفع هذه جرى حذفها كثريا ؛ ما هو إفادة معىن ؟ التوكيد جيء ا إلفادة معىن

؛ ورمبا  يف حاليت النصب واجلزم مر علينا يف األفعال اخلمسة أا تنصب حبذف النون وجتزم حبذف النون

واهللا ال تدخلوا الجنة  (ه وسلم: تنصب لغري ناصب وال جازم ولكن ختفيفا مثل قول صلى اهللا علي

؛ إذا الذي حذف من قوله: لتؤمنونن ويش  قال: ال تدخلوا واألصل أن يقال: ال تدخلون حتى تؤمنوا )



؛ حذف نون الرفع يبقى إنسان يسأل أين ذهبت الواو ؟ أين ذهبت الواو  الذي حذف ؟ نون الرفع

، ما بعدها ساكن؛ وإذا كان ما قبل  ساكن؟ ألن ما بعدها  ؛ حذفت ملاذا لتؤمنون ؟ نقول حذفت

 الساكن حرف العني فإنه حيذف على حد قول ابن مالك:

  كسر ما سبق    وإن يكن لينا فحذفه استحقا  ياإن ساكنان التق                        

  أعيد البيت ؟  

    كسر ما سبق     وإن يكن لينا فحذف استحقا  ياإن ساكنان التق                        

؛ يعين معناه يقول ابن مالك إذا التقى الساكنان وكان األول  حرف اللني معروف الواو والياء واأللف

الواو حرف اللني  ؛ إذا لتؤمنونن صحيحا فاكسر األول؛ وإن كان حرف اللني فاحذف حرف اللني

 ((احذفها؛ تأيت نون التوكيد فتباشر نون الفعل لتؤمنن واضح ؟ طيب إذا هذا هو التخريج قوله تعاىل: 

؛  واقعة جبواب قسم إما قسم مقدر وإما القسم السابق )) لتؤمنن به ((طيب مجلة  ؛ لتؤمنن به ))

   انتهى الكالم على اإلعراب .

؛ هنا   غري جائز يف مثل  ضالني مثال  حذفهجائز وعلى غري   حذفه التقاء الساكنني على السائل :

  ؟كذلك التقاء الساكنني على حرف 

لكن بينهما فرق الضالني يف فعل واحد لو حذفت األلف من الضالني تغري املعىن واختلت  الشيخ :

  الكلمة لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل واو ضمري هذا الفرق .

لرفع ؟ اسم الفعل مع أننا قررنا يف األول أن نون افعل حذفت؛ نون ا توكيدالالواو عند النون  السائل :

  ؟ نون الرفع أي نعم؛ كيف

  ويش اإلشكال ؟  الشيخ :

  ؟قررنا أا حذفت  إذا السائل :

  ملا حذفت صارت النون نون التوكيد املشددة أوهلا ساكن والواو ؟  الشيخ :

  ؛  ساكنة الطالب :



  ؟  ما الذي نعمل الشيخ :

  ؛  حنذف الواو الطالب :

فصارت اآلن النون نون الفعل لن تباشر نون التوكيد من حيث التقدير وإال اللفظ باشر لكن  الشيخ :

  تقديرا مل تباشر .

فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم من في السموات  ((

سحاق إسماعيل إبراهيم و إطوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا باهللا وما أنزل علينا وما أنزل على 

ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبييون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له 

ميثاق النبيين لما وإذ أخذ اهللا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تبارك وتعاىل:   ون )) .مسلم

  درس اليوم ؟ ال ما كملنا اآلية أي نعم . أهذا أظن مبتد ))...  آتيتكم

  املراد بامليثاق ما هو يا بندر ؟  الشيخ :

  ؛  ما حضرت الطالب :

  طيب  الشيخ :

  ؛  العهدامليثاق  الطالب :

  ؛  ما يكون بني اثنني من العقد الشيخ :

  مأخوذ من أين؟  الشيخ :

  ؛  من وثق الشيء الطالب :

  . من الوثاق وهو احلبل يربط به الشيء الشيخ :

 لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  كيف إعراب هذه اآلية على فتح الالم ؟  ))



 أالبتداء وما كنا اسم موصول مبتد؛ األول: الالم تكون الم ا على فتح الالم ثالث توجيهات الطالب :

   وتوجيه آخر: أن الالم تكون ؛ . )) لتؤمنن به ((وخربها مجلة 

   ؛ ال خل فتح  الشيخ :

  قلنا الم وقع يف حمل جواب القسم ألن امليثاق بعده قسم ؛   الطالب :

 لتؤمنن به ((؛ و نعم ألنه مضمنة مع القسم فتكون الالم موطئة للقسم وما اسم شرط جازم الشيخ :

؛ على هذا تكون الالم موطئة للقسم وما شرطية  ؛ حقيقة ما كملنا إعراا يف موضعها جواب القسم ))

)) جواب القسم على حد قول  لتؤمنن به ((؛ و ؛ وجواب الشرط حمذوف )) فعل الشرط آتيتكم (( و

  ابن مالك رمحه اهللا: 

  وقسم    جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط                      

 ؛ أما جواب الشرط وهو ما فإنه جواب للقسم )) لتؤمنن به ((وعلى هذا فيكون اجلواب يف قوله: 

  . ؛ واجلملة من الشرط وجزائه ال حمل له من اإلعراب جواب القسم الذي تضمنه امليثاق حمذوف

  نعم األخ الذي وارء ؟ من املراد بالرسول هنا ؟ )) ثم جاءكم رسول ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  حممد صلى اهللا عليه وسلم . الطالب :

  )) نعم ؟ مصدق لما معكم أنت (( )) أمحد ؟ نعم مصدق لما معكم : (( قوله الشيخ :

  ؛  مصدق ملا قبله وما بعده الطالب :

  يعين  الشيخ :

  أنه مصدق للرسل الذين سبقوه ؛  الطالب :

  ؛  يعين أنه وقع تصديقا ملا قالوه هذا واحد الشيخ :

  والثاين ؟  الشيخ :

  أنه يصدق الكتب السابقة  الطالب :



  أي خيرب بأا صدق . الشيخ :

  ؟  وأخذتم على ذلكم إصري )) ((ما املراد بإصري فهد ؟  )) إصري ((قوله:  الشيخ :

   ؛ الثقيلة أي امليثاق إصر يف اللغة الطالب :

  . امليثاق ومسي إصرا ألن الوفاء به ثقيل واإلنسان يتحمله  الشيخ :

   ) وقفنا على هذا أظن أو كملنا ؟) قال فاشهدوا (( الشيخ :

  كملنا اآلية .   الطالب :

   ) نعم اشهدوا على من؟) قال فاشهدوا (( الشيخ :

  ؛  اشهدوا على أنفسهم  الطالب :

  وكذلك  الشيخ :

   بعضهم على بعض؛ الطالب :

  ؛ اشهدوا على أنفسكم وبعضكم على بعض . وكذلك شهد اهللا عليهم  الشيخ :

  )) املعية هنا يا مجال ؟  أنا معكم من الشاهدين ((قوله:  الشيخ :

  ؛  وقفنا هنا الطالب :

   طيب الشيخ :

 (()) يعين يشهد بعضكم على بعض واشهد أيضا على أنفسكم كما قال اهللا تعاىل:  قال فاشهدوا ((

 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى

اهللا على أنفسهم أم سيؤمنون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ألن هذا فكذلك النبيون أشهد  )) شهدنا

وقال بعض العلماء: إن املراد بالرسول الرسول الذي يتلوا من قبلها ألن كل  الوصف ال ينطبق إال عليه .

رسول يصدق من قبله؛ فعيسى مصدق ملوسى، وحممد مصدق هلما وجلميع األنبياء؛ لكن الصحيح 

)) هذه مصاحبة  وأنا معكم من الشاهدين ((وقوله:  . به حممد صلى اهللا عليه وسلماألول أن املراد 



وأنا معكم من  ((خاصة، هذه معية معية خاصة مصاحبة، مصاحبة يف هذه الشهادة؛ ألنه قال: 

)) فإن معية اهللا عزوجل معية عامة شاملة لكل اخللق؛ ومعية خاصة مقيدة ببعض اخللق أو  الشاهدين

نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو  ما يكون من ((ض اخللق؛ ففي قوله تعاىل: خمصصة ببع

هو  (() هذه معية عامة؛ وقوله: كانوا ) سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما

الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض وما 

 )) أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير ا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكميخرج منه

)) هذه خاصة، خاصة  اصبروا إن اهللا مع الصابرين ((هذه أيضا معية عامة جلميع اخللق؛ وقوله تعاىل: 

هذه أيضا  )) يقول لصاحبه ال تحزن إن اهللا معنا (( إذللصابرين؛ وقوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم: 

معية خاصة ، خاصة يف الذات واملكان؛ املعية العامة مقتضاها العلم واإلحاطة باخللق قدرة وسلطانا 

وتدبريا وغري ذلك، هذه من مقتضياا ألن كل اخللق حتت قدرة اهللا وسلطانه وتدبريه؛ واملعية اخلاصة 

قتضياا والذي يهدد هذه املقتضيات هو مقتضاها التسديد والنصر والتأييد والتقوية وما أشبه ذلك من م

 فإذا قال قائل: هل معية اهللا تنايف علو اهللا ؟  السياق، الذي يهدد هذه املقتضيات هو السياق .

فاجلواب ال، ال تنافيه هو مع اخللق وإن كان فوق العرش؛ ألن اهللا ال يشبه شيء من خملوقاته، أو ال 

 هو الذي خلق السموات (( بينهما يف اآلية اليت تروناها أخريا مياثله شيء من خملوقاته؛ وهلذا مجع اهللا

واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من 

)) فجمع بني علوه وأيش؟ ومعيته وال تناقض بينهما؛ وقال النيب  وما يعرج فيها وهو معكم السماء

ومع ذلك نزوله حقيقي وهو على عرشه؛  إن اهللا ينزل إلى السماء الدنيا ) (صلى اهللا عليه وسلم: 

فنزوله ال ينايف علوه؛ وإذا شئت أن نذكر مثال يقرب لك هذا فانظر إىل القمر، انظر إىل القمر موضعه 

يف السماء وهو مع اإلنسان إن كنا يف البلد فهو معنا إن كنا مسافرين فهو معنا مع أهل عنيزة وأهل 

رياض وأهل مكة وأهل املدينة وكل من على سطح األرض من جهة القمر؛ العرب يقولون: ما زلنا ال

نسري والقمر معنا؛ ومع ذلك فإن كل اخللق يعرفون أن القمر يف السماء؛ فإذا كان ال منافاة بني العلو 

تظن أن كالم اهللا وبني املعية اليت هي املصاحبة يف املخلوقات فما بالك باخلالق؛ وهلذا ال جيوز أن 

 ولو كان من عند اهللا لوجدوا فيه اختالفا ((يناقض بعضه بعضا أبدا؛ كالم اهللا يصدق بعضه بعضا 

  لكن مقتضيات هذه املعية كما عرفتم ختتلف؛ فمقتضاها للعموم ليس كمقتضاها للخصوص. )) كثيرا



)) هذا الشاهد وصف اشرتك فيه اخلالق  من الشاهدين )) (( وأنا معكم من الشاهدين ((قال: 

وجل أحد الشهود؛ لكن هل هذه املشاركة يف  )) وجعل نفسه عز من الشاهدين ((واملخلوق فقال: 

 (( يخرج الحي من الميتالشهادة تقتضي املماثلة ؟ ال؛ كما أن املشاركة يف احلياة ال تقتضي املماثلة 

)) أثبت أن امسه احلي؛ فاشرتاك اخلالق  هو الحي القيوم اهللا ال إله إال ((فأثبت للمخلوق احلي؛  ))

واملخلوق يف احلياة ال يستلزم املماثلة؛ إذا فكون اهللا من الشاهدين ال يستلزم أن تكون شهادته كشهادة 

اخللق، شهادة اهللا شهادة ثابتة حق ال يسبقها خفاء وال يلحقها نسيان؛ وشهادة املخلوق بالعكس 

 )) (( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (( ؛ فبينهما فرق . قة بنسيانمسبوقة خبفاء وملحو 

)) أي بعد ما ذكر هذا البيان واإليضاح وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ  من تولى بعد ذلك

على مجيع األنبياء أن يؤمنوا به، وأن ينصروه؛ وما أخذ على املتبوع مأخوذ على التابع، يعين ما أخذ على 

ن واجبا على األنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا؛ فإذا كان واجبا على األنبياء أن يؤمنوا به وينصروه كا

أتباعهم أن يؤمنوا به وينصروه؛ وهلذا ملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم مع عمر بن اخلطاب شيئا من 

كيف   ) تباعيإو كان أخي موسى حيا ما وسعه إال ل ألم آت بها بيضاء نقية ؟ التوراة غضب وقال: (

الكتب فالنافع منها موجود يف القرآن  تأيت بالتوراة ؟ القرآن فيه غىن عن كل كتاب، كل ما يف الدنيا من

ال حاجة إليها، ليست احلاجة إليها السيما وأا اآلن ليست الكتبة املنزلة من السماء بل فيها من 

بعد أيش؟ بعد هذا  فمن تولى بعد ذلك )) ((التحريف والتبديل واإلخفاء ما اهللا به عليم؛ إذا نقول 

وجل وأن اهللا أخذ على مجيع األنبياء ميثاق النبيني كلهم أم إذا  البيان واإليضاح الذي بينه اهللا عز

فمن تولى بعد ذلك  ((جاءهم رسول مصدق به ليؤمنن به ولينصرنه ؛ أفبعد ذلك يتوىل املتولني؟ ال؛ 

)) هم ضمري فصل؛ الفاسقون الذين خرجوا عن  فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون )) ((

وى الرجولة وعن مستوى اإلميان؛ خرجوا عن الطاعة، تولوا، أعرضوا؛ هؤالء هم مستوى العدل وعن مست

الفاسقون؛ واملراد بالفسق هنا فسق الكفر؛ ألن الفسق يطلق على فسق املعاصي وعلى فسق الكفر، 

أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ  يا ((فسق املعاصي وفسق الكفر؛ فمن األول قوله تعاىل: 

كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون  أفمن ((هذا فسق املعصية؛ ومن الثاين قوله تعاىل:  )) فتبينوا

كانوا يعملون وأما الذين فسقوا  أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزال بما

لكفر ألنه )) فهنا املراد بالفسق أيش؟ فسق ا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها

ومن لم  ((جاء يف مقابل اإلميان، جاء قسيما لإلميان وقسيم الشيء غري الشيء؛ فأما قوله تعاىل: 



)) فهل هو فسق كفر أو فسق معصية ؟ فسق معصية ؛  يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون

 الشيخ :من جهة اآلية يف هذه اآلية فيها شرط وجواب؛   . قيل: معصية؛ وقيل: كفر؛ وقيل: بالتفصيل

؛ اجلواب هنا مجلة  )) فأولئك ((اجلواب ؟  الشيخ : )) من تولى (( الطالب :الشرط يا حجاج ؟ 

ألن اجلملة إذا كانت ال تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب أن  )) فأولئك ((امسية وهلذا قرنت بالفاء 

  لك :تقرتن ا الفاء؛ قال ابن ما

   واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل   شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                    

  ؛  هذه قاعدة

    اقرن بفاء حتما جوابا لو جعل   شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل                     

  يعين مل يصر؛  هذا إمجال من ابن مالك فصل بقول القائل: 

   اسمية طلبية وبجامد وبما   وقد وبلن وبالتنفيس                         

  ؟  ؛ حفظتها يا عبد اهللا كم هذه ؟ سبعة

  ؛  حفظتها ؟ ما هو كلها الطالب :

  طيب اقرأ ما حفظت ؟  الشيخ :

  ؛   ناظم ؟ نظم هذا الشيخ :

  وقد وبلن وبالتنفيس  اسمية طلبية وبجامد وبما                        

   حيفظ من قبل مسعين إياه حفظت يا أخي من قبل ؟ كمل ؟الذي ما  الشيخ :

  ؛  امسية طلبية وجبامد ومبا وبقد وبلن وبالتنفيس  الطالب :

  ومبا وقد  الشيخ :

  ؛  وبلن وبالتنفيسومبا وقد  الطالب :



؛ اليت معنا اآلن أي  هذه سبعة أشياء إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقرتان اجلواب بالفاء الشيخ :

فأولئك هم الفاسقون  (()) مجلة امسية، كذا؟ طيب؛ قال اهللا تعاىل:  أولئك هم الفاسقون ((اجلمل ؟ 

الدين يطلق على اجلزاء وعلى  )) أفغير دين اهللا )) (( أفغير دين اهللا يبغون ((مث قال اهللا تعاىل:   . ))

لق على العمل الذي هو شريعة اهللا؛ وأحيانا على اجلزاء؛ الشرع؛ يعين على العمل وجزائه؛ يعين أحيانا يط

إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم  ((فمن إطالقه على اجلزاء قول اهللا تبارك وتعاىل: 

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم ال 

))  (( مالك يوم الدينوقال تعاىل يف سورة الفاحتة:  واألمر يومئذ هللا ))؛لنفس شيئا  تملك نفس

 )) لكم دينكم ولي دين ((ومن إتيان الدين مبعىن العمل والشريعة قوله تعاىل:  . الدين هنا مبعىن اجلزاء

اهللا )) دين  أفغير دين اهللا يبغون (()) أي شريعة؛ وهنا  لكم اإلسالم دينا ورضيت ((وقوله تعاىل: 

يعين شريعته اليت شرع لعباده؛ وأضافها اهللا لنفسه بيانا ألمهيته وأا الشريعة العادلة النافعة اليت ال يقوم 

اخللق إال ا؛ ألا شريعة اهللا؛ فهي أكل الشرائع؛ وأضافها إىل نفسه أيضا ألنه الذي شرعها؛ أحيانا 

أصلها ويل ديين؛ فيضاف إىل  )) ولي دين لكم دينكم ((يضاف الدين إىل العامل مثل قوله تعاىل: 

 العامل باعتبار أنه أخذ به ومتسك به؛ ويضاف إىل اهللا باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده .

نكار والتوبيخ ينكر على من يبغي غري دين اهللا أي يطلبون؛ وهذا االستفهام لإل )) يبغون ((وقوله: 

قراءة سبعية؛ وعلى هذا حيسن أن نقرأ  )) أفغير دين اهللا يبغون )) (( تبغون ((ويوخبهم؛ فيها قراءة: 

)) إال إذا كنا حبضرة عوام؛  أفغير دين اهللا يبغون ((وأحيانا نقول:  )) أفغير دين اهللا تبغون ((أحيانا 

 فال نقرأ القراءتني وإمنا نقرأ عندهم ما يعرفون؛ ألنك لو قرأت عند العامة يف قراءتني لتسلطوا عليك من

جهة والحنط قدر القرآن يف أعينهم من جهة أخرى؛ وألجلبوا عليك باخليل والرجل قالوا ما بقي عليك 

إال أن تغري القرآن ولتحسبوا عليك ليال وارا؛ فإذا ال تقرأ بغري ما يعرفون؛ أما فيما بينك وبني اهللا فاقرأ 

 ((قال:  ن هذا كالم اهللا البد أن تتيقن .هذا أحيانا وهذا أحيانا بشرط أن تكون متيقنا هلذه القراءة؛ أل

)) الواو هذه للحال يعين واحلال أنه أسلم له من يف  أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم من في السموات

السموات واألرض طوعا وكرها؛ أسلم إسالما شرعيا أو إسالما كونيا ؟ إسالما كونيا ما هو إسالما  

كونيا؛ ألن اإلسالم الشرعي ما فيه إكراه؛ وألن اإلسالم الشرعي ال يعم من يف السموات واألرض؛ يعم 

)) أي انقاد انقيادا كونيا؛ وإمنا قال:  وله أسلم ((ن يف األرض ال؛ قوله: من يف السماء صحيح؛ لكن م

)) إلقامة احلجة على من مل يسلم هللا شرعا ومل يتبع  أفغير دين اهللا يبغون ((بعد قوله:  )) وله أسلم ((



شاء دينه كأمنا يقال: لقد أسلمت هللا كونا فيجب أن تسلم له شرعا؛ ألن الرب الذي يدبر اخللق كما 

أسلم  ((وقوله:  شاءوا أو كرهوا هو الذي جيب أن نتمشى على شرعه؛ فيكون هذا كالدليل ملا سبق .

)) من أتى مبن الدالة على العاقل تغليبا جلانب العقالء؛ ألننا لو قسنا من  من في السموات واألرض

إال وفيه ملك قائم  يف السموات واألرض لكان األكثر عقالء؛ ألن السموات ما من موضع أربعة أصابع

بأيد وإنا  والسماء بنيناها ((هللا أو راكع أو ساجد؛ والسماء واسعة جدا ما يعلم سعتها إال اهللا 

)) السماء الدنيا أوسع بكثري من األرض؛ والسماء الثانية أوسع بكثري من الدنيا وهلم جرا  لموسعون 

)) األرض مفرد لكن املراد ا اجلنس فيشمل األراضي  واألرض ((وقوله:  كل مساء أوسع مما .

اهللا الذي خلق سبع سموات  ((واألراضون السبع بظاهر القرآن وصريح السنة؛ ظاهر القرآن بقوله: 

)) فإن املثلية هنا ليست بالكيفية؛ صح؟ وليست بالكمية يعين قصدي بالكمية  ومن األرض مثلهن

)) صريح  قال طوعا وكرها (( يا لكنها بالعدد مثلهن يف العدد .مبعىن الثقل؛ السماء أعظم من الدن

ومن اقتطع من األرض شبرا يعني  السنة يا شيخ ؟ طيب صريح السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم: (

) ويف هذا احلديث دليل على أن السبع متطابقة يعين بعضها  ظلما طوقه يوم القيمة بسبع أراضين

) وهو إمنا غصبه من العلياء الظاهرة؛ فإذا  وقه يوم القيمة سبع أراضينط : (داخل بعض؛ ألنه يقول

تكون ثانية يف جوفها والثالث يف جوف الثانية وهلم جرا، تكون متطابقة؛ وبه نعرف أن من قال إن 

املراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ؛ ألنه لو كانت سبع القارات فما هي صلة األرض الثانية والثالثة 

)) طوعا حيتمل أن يكون مصدرا  طوعا وكرها ((وقوله:  عدها باألرض اليت حصل فيها ال .وما ب

منصوبا على أنه صفة ملصدر حمذوف؛ وتقديره: إسالما طوعا، أسلم إسالما طوعا؛ وحيتمل أنه مصدر 

تقدير وله أسلم من يف  )) من أسلم ((منصوب على احلال مؤول باسم فاعل؛ حال من أين؟ من قوله: 

السموات واألرض طائعني أو مكرهون، طائعني و مكرهني ؛ الطوع ما فعل باالختيار؛ واإلكراه ما فعل 

)) يعين  تبغون (()) بناء على قراءة يف  ترجعون (()) ويف قراءة:  وإليه يرجعون ((قال:  . بغري االختيار

هؤالء الذين هم مسلمون هللا سوف يرجعون إىل اهللا سبحانه وتعاىل وينبئهم مبا عملوا وحياسبهم على ما 

فيه استفهام يليه حرف  )) أفغير دين اهللا يبغون ((أما يف اإلعراب فنقول:   أرسل إليهم من الرسل .

: أن اهلمزة لالستفهام وحرف عطف؛ وقد ذكرنا يف مثل هذا الرتكيب للعلماء قولني؛ القول األول

العطف الذي بعدها عطف ملا بعده أي ملا بعده عاطف ملا بعده على مقدر بينه وبني اهلمزة يعينه 

السياق؛ والقول الثاين: أن اهلمزة لالستفهام والفاء حرف عطف على ما سبق لكنها أخرت لتكون 



ين اهللا يبغون؛ وذكرنا فيما سبق أن هذا الصدارة لالستفهام؛ وتقدير الكالم على هذا الوجه: فأغري د

الوجه أحسن من الوجه األول؛ أليش؟ ألنه ال حيتاج إىل تقدير؛ وألن األول الذي حيتاج إىل تقدير قد 

)) إذا قلنا  أفلم يسيروا في األرض ((يعييك يف بعض األحيان أن جتد شيئا تقدره يناسب املقام، مثال: 

)) أضلوا فغري دين اهللا  أفغير دين اهللا يبغون ((إا حمذوف قال تقدر أغفلوا فلم يسريوا يف األرض؛ هنا 

قلنا  نرجع إىل الفوائد أو انتهى الوقت ؟ نعم  يبغون ألن من بغى غري دين اهللا فهو أيش؟ فهو باغي .

الواقع أن ليس كل من يف األرض أسلم ؟ كونا ؟  هنا إرادة كونية ؛ إرادة كونية ؟ إسالم قصدي إنه كوين

ما أسلم كونا؛ ما أسلموا كونا؛ من يستطيع أن يضاد اهللا يف تقديره ؟  اآلن يعرضون اهللا سبحانه وتعاىل 

بل ينكرونه؛ ال، سبحان اهللا؛ لو يريد سبحانه وتعاىل أن ميرض واحدا منهم قال واهللا إنا ما نقبل املرض؛ 

ال ال ما نقبل املوت وإال يستسلم ويوافق ؟ يستسلم؛ طيب هذه؛ املقصود اإلسالم قضى عليه باملوت ق

مىت أخذ اهللا النبيني امليثاق يف قوله تعاىل:  هنا أول . .  ؟ اإلسالم ألنه قال: أسلمت مبعىن استسلمت .

 يف الفوائد؛ مىت أي نعم هذا إشكال رمبا فاتنا يف التفسري ورمبا يأيت ؟ وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين )) ((

قال بعض العلماء: إنه أخذه عليهم كما أخذ على بين آدم عموما  ؟ مىت ؟ أخذ اهللا على النبيني امليثاق

)) بناء على صحة احلديث الذي فيه أن اهللا تعاىل استخرج ظهورهم  وإذ أخذ ربك من بني آدم من ((

يل: إن اهللا أخذ عليهم العهد امليثاق مبا ذرية آدم من صلبه كأمثال الزرع وأنه أخذ عليهم العهد؛ وق

 ((أعطاهم من الوحي يعين أوحى إليهم هذا الشيء؛ وإحياء اهللا بشيء ميثاق مثل ما قلنا يف قوله تعاىل: 

؛ العلماء هل أن اإلنسان منا  ))الكتاب لتبيينه للناس وال تكتمونه  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا

، لكن ملا أعطى اهللا اإلنسان العلم فهذا  ؟ ويش اجلواب ؟ مباشرة ؟ ال شيءيشعر بأنه واثق اهللا على 

   هو امليثاق .

أيهما أفضل أن نقول: إن اهللا معنا بعلمه مستوي بذاته أم نقول: إن اهللا معنا مستوي على  السائل :

   ؟ عرشه

يفهم أن املراد بكونه األحسن أن تطلق أطلق ما أطلقه اهللا وال تقييد؛ لكن إذا خاطبك عامي الشيخ : 

معنا يف األرض قل بعلمه حىت يضيف املعىن ألنه فرق بني املخاطب؛ وهلذا ما جاءت بعلمه إال بعد ما 

شاع مذهب اجلهمية أن اهللا معنا بذاته يف األرض صار العلماء يكثرون منها وإن كان يذكر عن ابن 



ال: وهو عامل م، قال وهو معهم وهو مسعود رضي اهللا عنه أو عن ابن عباس أنه قال؛ ابن مسعود ق

   عامل م .

   الناس الذين غري الدين يبغون مقدم عليه من أجل احلصر ؟ )) أفغير دين اهللا (( السائل :

   أي نعم  الشيخ :

   



وهلذا ما جاءت بعلمه إال بعد ما شاع مذهب اجلهمية أن اهللا معنا بذاته يف األرض صار العلماء يكثرون منها 

؛ ابن مسعود قال: وهو عامل م، قال  وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أو عن ابن عباس أنه قال

   وهو معهم وهو عامل م .

   الناس الذين غري الدين يبغون مقدم عليه من أجل احلصر ؟))  أفغير دين اهللا (( السائل :

؛ ألن من بغي غري دين اهللا فال ينفعه حىت لو متسك بدين اهللا؛ شف واحد مثال قال أنا أبغي  أي نعم  الشيخ :

ألن من كفر ببعض  ؛ غري دين اهللا يف شيء وأبغي دين اهللا يف شيء؛ هل ينفع دين اهللا يف هذه احلال ؟ ما ينفع

  الكتاب فقد كفر بكل الكتاب .

أحسن اهللا إليك؛ بالنسبة ملن يقرأ قراءات القرآن هل من اللغو أن يقرأ آية مثال بقراءة وآية أخرى بقراءة  السائل :

  ؟يتغري املعىن  (( إليه ترجه األمور ))أألخرى  أو اآلية  قل أفغير دين اهللا يبغون )) ((مثل هنا 

؛ قال مثال لو اختلف القراء يف آية فهل لك أن تقرأ يف أوهلا بقراءة  العلماء اختلفوا يف هذه املسألة  الشيخ :

واحدة ويف آخرها بقراءة واحدة ؟ فمن العلماء من قال نعم يصح ألن الكل وارد؛ ولكن الراوي الذي رواها، 

إيل وقد ثبت أن الرسول قرأ أول اآلية على القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى؛ أما أنا فأنا فمنقول 

هذا الوجه وآخر اآلية على هذا الوجه فلي أن أقرأها بالوجهني؛ وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو 

ية عرفت ؟ فمثال يف اآلية اآلآخر الصحيح؛ وبعضهم قال: ال، إذا قرأت بقراءة واحدة ال تقرأ بقراءة الثانية يف 

)) يصح؛  وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين اهللا تبغون ((اليت معنا 

أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم  ((يكون بعده إليه يرجعون من يف السماء واألرض، من يف السموات واألرض؛ 

أسلم من في السموات  ))  ((أفغير دين اهللا يبغون وله السموات واألرض طوعا وكرها وإليه ترجعون من في

أفغير دين اهللا تبغون وله أسلم من في  (()) أيها املنزل عليهم القرآن وكرها وإليه ترجعون واألرض طوعا

   )) أيها املخاطبون يف  مجيعا . طوعا وكرها وإليه ترجعون السموات واألرض

الكلمتني ختالف األخرى وإذا ؛ لو فرض يف آية أخرى غري هذه اآلية إحدى  شيخ أحسن اهللا إليك السائل :

  ؟ه حىت على قول شيخ اإلسالم قرأت ذه القراءة مث قرأت بقراءة األخرى ختتلف املعىن أدع القراءة ذ

  ؛  ال، لك أن تقرأ ما مجيعا  الشيخ :



  ولو اختلف املعىن ؟  السائل :

كون اآليتان على املعنيني بالنص أي نعم ولو اختلف املعىن ألن اختالف املعىن يكون فيه زيادة معىن؛ ت  الشيخ :

.  

  )) هل التويل يكون بالقلب فقط ؟  فمن تولى بعد ذلك ((يف قوله تعاىل:  السائل :

اللغة العربية تقول توىل فالن  ، تويل باجلسم وبالقلب فبالقلب اإلعراض وباجلسم املشي والرتك . أبدا  الشيخ :

   سواء كان يف قلبه أو جبسمه نعم .

  ؟ فمن تولى بعد ذلك )) ((هل التويل بعد الرسل الذين أخذ اهللا عليهم امليثاق يف قوله تعاىل:  ائل :الس

؟ ويش فهمت ؟ أي فمن توىل من الناس بعد هذا البيان فهو  ؛ ما فهمت من تفسري هذا سبحان اهللا  الشيخ :

هذا وأنه أخذ على الرسل ميثاق نبوة ؛ ملا ذكر البيان  ؛ ما هو بعد الرسل الذين أخذت عليهم امليثاق فاسق

حممد صلى اهللا عليه وسلم قال: من توىل بعد أن بينا من أن الرسل؛ وهلذا أشرت إىل ذلك بقويل: ما أخذ على 

   ؛ لكن ممكن اليوم فيه بعض . املتبوع فهو مأخوذ على التابع

   ) ؟ طوقه من سبع أرضين هل األرضني طباق يف احلديث: ( السائل :

مثال أنت  ) . من اقتطع شبرا أرضا ظلما طوقه يوم القيمة من سبع أراضين (ذكرنا ويش لون ؟   : الشيخ

؛ ألين أملك سطح األرض اليت أنت  دخلت على أرض فأخذت منها شربا تطوق يوم القيمة بسبع أراضني

  ؛ وهلذا كنت ظاملا يل إىل األرض السابع . أخذت وأملك ما حتتها إىل األرض السابع

  هل األراضي السبع عليها سكان  ؟  السائل :

  . ما ندري هل عليها سكان أو الاهللا أعلم   الشيخ :

)) يف هذه اآلية وإليه يرجعون ((  )) وإليه يرجعون ((، الشرح أظن يف آخر مجلة منها اليت ما أخذناها  الشرح

)) يعين  واألرض طوعا وكرها السموات أفغير دين اهللا يبغون وله أسلم من في ((وجل:  الكرمية يقول اهللا عز

أسلم له من يف السموات واألرض طوعا وكرها إسالما كونيا قدريا من االستسالم وليس إسالما شرعيا ألن من 

)) يعين كما أنه له السلطان  وإليه ترجعون ((وقوله:  . وجل يف األرض مل يسلموا كلهم إسالما شرعيا هللا عز



يضا يرجعون إليه يف اآلخرة؛ وتقدمي املتعلق يدل على التخصيص ألن املتعلق هو مفعول الكامل يف الدنيا فإم أ

  ينبئهم مبا عملوا إذا رجعوا إليه .ف و الفعل وتقدمي املفعول يفيد احلصر يعين يرجعون إىل اهللا ال إىل غريه وس

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األنبياء عليهم الصالة  ))... إذ أخذ اهللا ميثاق النبيين و  ((وجل:  يقول اهللا عز

وجل كما أن غريهم كذلك؛ وجهه من اآلية: أن اهللا أخذ عليهم امليثاق  والسالم مربوبون متعبدون هللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  بالتكليف؛ وهذا يدل على أم كغريهم مربوبون متعبدون هللا كما يتعبد غريهم .

))؛ أما آتيتكم من كتاب لما ((مليثاق يكون مبا آتاهم اهللا من الكتاب واحلكمة بناء على القراءة الثانية: أن ا

فإنه يستفاد منها فائدة وهي: أن اهللا سبحانه وتعاىل آتاهم العهد أو  )) لم ((القراءة الثانية اليت يف املصحف 

ين لكوم أوتوا الكتاب واحلكمة صاروا أهال هلذا امليثاق أخذ منهم العهد وامليثاق مبا آتاهم الكتاب واحلكمة يع

ومن فوائد اآلية الكرمية: ما من اهللا به على النبيني من  العظيم؛ وأنه مهما أوتوا فالبد أن يؤمنوا ذا الرسول .

ا أنعم ويتفرع على هذه الفائدة: أن من ورث هذا الكتاب واحلكمة فإنه قد أخذ حبظ وافر مم الكتاب واحلكمة .

) فجيب عليهم  أن العلماء ورثة األنبياء (به على النبيني؛ وهلذا جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

إذا ورثهم اهللا علم األنبياء أن يقوموا مقام األنبياء يف الدعوة إىل اهللا ونشر العلم واجلهاد يف سبيله ومن تواىن منهم 

اآلية الكرمية: فضيلة رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم لكون اهللا أخذ على مجيع ومن فوائد  عن ذلك فقد قصر .

فإن قال قائل: كلمة رسول نكرة فما الذي جعلك جتعلها للنيب صلى اهللا عليه  األنبياء امليثاق والعهد أن يؤمنوا به.

على ذلك أو عن ذلك فاجلواب  ؟ شائع ال خيتص به واحد دون آخر وسلم ؟ واألصل يف النكرة أا اسم جنس

أن يقال: إن هذا الوصف الذي وصف اهللا به هذا الرسول ينطبق متاما على من؟ على النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 

)  تباعيإ حيا ما وسعه إال (لو كان أخي موسىويدل لذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر: 

ا مجع اهللا له األنبياء ليلة املعراج صار هو إمامهم فصار هو ويدل لذلك أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم جامعة  املتبوع ال التابع عليه الصالة والسالم .

وأسأل اهللا أن )) وهلذا كانت هذه األمة ـ وهللا احلمد  مصدق لما معهم ((للتصديق جبميع رساالته؛ لقوله: 

من فوائد هذه اآلية  جيعلين وإياكم منهم ـ كانت هي املصدقة متاما جلميع الرسل وهذه امليزة ليست لغريها .

لتؤمنن  ((الكرمية: أنه جيب على األنبياء أن يؤمنوا ذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا ملا معهم وأن ينصروه؛ لقوله: 

على األنبياء كان واجبا على أممهم ألن ما وجب على اإلمام وجب على )) وإذا كان هذا واجبا  به ولتنصرنه

تابعه؛ فيجب على مجيع األمم أن يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وأن ينصروه؛ ومن مل يكن كذلك فقد كفر 



عوا ما التزم به تباع رسوهلم أن يتبإمعلوم أم إذا كانوا صادقني يف برسوله؛ ألن رسوله قد أعطى اهللا هذا امليثاق؛ و 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه جيوز بل يشرع يف األمور اهلامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حىت يقر  رسوله .

 )) (( أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصريويعرتف زيادة على العقد األول الذي جرى بينه وبني معاهده؛ لقوله: 

ظريه من بعض الوجوه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قرر من اعرتف بالزنا وهذا يرد يف األمور العظيمة اهلامة؛ ون

سأله أفعلت كذا أفعلت كذا حىت قال له: أنكتها ومل يكين قال نعم قال كما يغيب الريشة يف البئر واملروذة يف 

وجل، وأنه  الم اهللا عزمن فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا: إثبات ك املكحلة ؟ قال نعم؛ كل هذا من أجل التثبيت .

)) وكل هذا يدل على أن كالمه سبحانه وتعاىل  قال فاشهدوا قال أأقررتم قالوا أقررنا ((متعلق مبشيئته؛ لقوله: 

بصوت مسموع وأنه متعلق مبشيئته؛ فيكون فيه الرد على األشاعرة الذين قالوا إن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه 

ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز إشهاد اإلنسان على  ألنه وصف الزم له لزوم العلم واحلياة .وأنه ال يتعلق مبشيئته 

إا خطاب لكل إنسان على حدة؛ وأما إذا قلنا: اشهدوا بعضكم على بعض  )) قال فاشهدوا ((نفسه إذا قلنا 

أيها الذين كونوا قوامين يا  ((فليس يف اآلية دليل لذلك؛ لكن اإلشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة 

ية هذا العهد ذه التقريرات ومن فوائد اآلية الكرمية: تقو  بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم )) .

وجل يف أمر من األمور؛  وما أعظم شهادة اهللا عز )) الشاهدين وأنا معكم من ((شهادات املختومة بقوله: واال

اهللا عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد املؤكد ذه املؤكدات من أجل وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول اهللا صلى 

ومن فوائد هذه اآليات الكرمية: أنه إذا كان واجبا على األنبياء واألمم  اإلميان به ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ونصرته .

ن باب أوىل ألننا ننتسب إليه السابقني أن يؤمنوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وينصروه كان إمياننا به ونصرته م

أن نصره يف حياته  وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات اهللا وسالمه عليه فكان واجبا علينا أن ننصره؛ ومن املعلوم

هو اجلهاد معه وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبياا للناس والدفاع عنها واجلهاد يف نصرا كل هذا 

إلسالمية؛ وبناء على ذلك جيب على األمة اإلسالمية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء اهللا واجب على األمة ا

إذا كان خمالفا للسنة، كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخالق وأعمال ومعامالت وغريها إذا كان 

الشيء وأن يضرب به وجه خمالفا لسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإن أقل ما يقال يف النصرة أن يرفض هذا 

مورده وأن ال يكون له مكان بني األمة اإلسالمية؛ ألنه كيف يكون نصرة وحنن نستورد من أعداء هذه النصرة ما 

خيالف هذه النصرة؛ من ادعى ذلك فإنه كاذب فإن فعله مكذبه قوله؛ ولو كان قوله صادقا لكان أول ما يقوم به 

فمن تولى بعد ذلك فأولئك  ((وجل:  مث قال اهللا عز  خالف شريعة اهللا .من نصرة شريعة اهللا أن يرفض كل ما 

)) يعين من أمم هؤالء األنبياء؛ وال ترد هذه  من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هم الفاسقون )) ((



ا ترد الشرطية على األنبياء ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم شهدوا على أنفسهم وشهد اهللا معهم؛ لكن إمن

هذه الشرطية على من؟ على أتباعهم يعين فمن توىل من أتباع األنبياء بعد ما ذكر هذا امليثاق العظيم فهو فاسق 

أفمن   ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الفسق يطلق على الكفر؛ ومن شواهد ذلك ما ذكرناه يف الدرس  .

وعملوا الصالحات فلهم جنت المأوى نزال بما كانوا  كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون أما الذين آمنوا

ومن فوائد اآلية: أن من توىل قبل قيام احلجة عليه مل حيكم عليه   يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار )) .

ويتفرع على هذا فائدة مهمة وهي: أن الشرائع ال تلزم قبل العلم،  . فمن تولى بعد ذلك )) ((بفسق؛ لقوله: 

الشرائع ال تلزم قبل العلم؛ وهذه املسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء اختالفا طويال عريضا 

جدا؛ لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما هللا من صفات عظيمة تبني له أن الشرائع ال تلزم قبل 

نا وجب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا العلم؛ ألن اهللا كتب على نفسه أن رمحته سبقت غضبه؛ ولو قل

على الرمحة؛ ألننا نلزم اإلنسان بشيء مل يعلمه؛ لكن رمبا يكون من اإلنسان تفريط يف السؤال ما يسأل، ال يسأل 

عن  شيئا فحينئذ قد يلزمه قبل أن يعلم من أجل تفريطه؛ أما لو مل يكن مفرطا كإنسان نشأ يف بادية وال يعلم

وال طرأ على باله فكان يصلي على جنابة بدون اغتسال وبقي على هذا عشر سنوات أو  عنده عامل الدين وليس

أكثر فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن ؟ نقول ليس عليك شيء ألنك مل تعلم بوجوب الغسل من اجلنابة؛ 

حيدث لكثري من  لكن لو كان يف البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فرمبا يلزمه بقضاء ما مضى؛ ومن ذلك ما

النساء اليت تبلغ وهي صغرية، تبلغ باحليض وهي صغري ولكنها ال تصوم بناء على أا صغرية وأن الصوم ال يلزم 

إال من مت هلا مخس عشرة سنة؛ مث تأيت تسأل فإذا علمنا من حاهلا أا معذورة باجلهل فإننا ال نلزمها بقضاء ما 

يف الذين ينتسب لإلسالم نعذره وحنكم بإسالمه ونصلي عليه إذا مات؛ أما فات من الصيام؛ ألا معذورة؛ وهذا 

من ال ينتسب لإلسالم فهذا كافر، كافر يف الدنيا وأما يف اآلخرة فعلمه عند اهللا؛ فقوم الذين مل تبلغهم الدعوة 

حيح أن أمرهم إىل اهللا وهم كفار هؤالء كفار يف الدنيا لو ماتوا ما نصلي عليهم وال ندعوا هلم لكن يف اآلخرة الص

وأن اهللا تعاىل ميتحنهم مبا يشاء من تكليف فمن أطاع منهم دخل اجلنة ومن عصى دخل النار؛ أما من ينتسب 

لإلسالم ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل حمرم وهو مل يبلغه الشرع فإن القول الراجح أنه ال حيكم 

اب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببالغ الرسالة بالعلم بالتبني وما أشبه بكفره ألنه معذور؛ وهلذا جتد نصوص الكت

وجل وهي أن رمحته سبقت غضبه ـ واحلمد هللا رب العاملني ـ؛  ذلك؛ وهذا كما قلتم هو مقتضى صفة اهللا عز

ناعة إن هذا القيد من أجل عظم الش )) بعد ذلك ((وأما من قال: إن  ذلك )) فمن تولى بعد ((وهلذا يقول: 

عليهم وأن من توىل وإن مل يتبني له األمر فهو فاسق لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم فهذا 



خالف األصل؛ ألن األصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه ال إىل شيء آخر؛ وهنا الذي قيد 

أفغير دين اهللا يبغون  ((وجل:  ال له عزمث ق بالبعدية ما هو؟ التويل؛ فإذا توىل بعد أن جاءه العلم فهو فاسق .

يف هذه اآلية اإلنكار الشديد على من  . وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ))

ومن فوائدها: أن من ابتغي غري دين اهللا ولو يف التنظيم وما يسمى بالقانون فإنه مستحق  ابتغى غري دين اهللا .

أفحكم  ((هلذا التوبيخ العظيم؛ ويدل لذلك قوله تعاىل يف سورة املائدة وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل: 

ل ما خالف حكم الشرع وحكم اجلاهلية ما هو؟ ك أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) الجاهلية يبغون ومن

فهو حكم جاهلي؛ ألن حكم الشرع مبين على العلم فما سواه مبين على اجلهل؛ وهذا يف غاية ما يكون من 

ومن أحسن من اهللا حكما  ((التوبيخ والتقريع أن تبتغي حكما جاهلية وتدع حكم من؟ حكم العلي الكبري 

اهللا فهو من أضل عباد اهللا وأسفه عباد اهللا وأخسر  ))؛ وبه نعرف أن من ابتغي حكما بغري حكم لقوم يوقنون

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من شرط صحة العمل  .ينه وال دنياه ـ والعياذ باهللا عباد اهللا وأنه لن تصلح أمور د

ة وقبوله أن يكون موافقا لشرع اهللا؛ وجهه؟ أن اهللا أنكر على من بغى دينا غري دين اهللا؛ وهلذا من شرط العباد

ومن فوائد اآلية الكرمية: تشريف هذا الدين الذي شرعه اهللا؛ ألنه أضافه إىل  اإلخالص هللا وموافقة شريعة اهللا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إقامة احلجة على أنه ال يليق لإلنسان أن  )) . (( أفغير دين اهللا يبغوننفسه، فقال: 

))؛  وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها ((لقوله: يبغي دينا غري دين اهللا وهو مربوب مملوك هللا؛ 

ومن فوائد اآلية  ستئنافية .اون وقد مر علينا يف التفسري أن هذه اجلملة حيتمل أن تكون حالية وحيتمل أن تك

 وكرها )) وله أسلم من في السموات واألرض طوعا ؟ ((الكرمية: عموم ملك اهللا وسلطانه؛ من أين تؤخذ 

وهذا متام السلطان وامللك أن كل من يف السموات واألرض فهو مستسلم هللا طائعا كان أم مكرها؛ ولذلك ال 

أحد ميكنه أن يشذ أو يقاوم قدر اهللا؛ لو جاء أأتى خلق اهللا يريد أن يقاوم ما أراد اهللا قدرا هل ميكنه ذلك ؟ 

األنهار تجري من  قوم أليس لي ملك مصر وهذهقال يا  أبدا؛ فرعون جبار، عنيد أغرق مبا كان يفتخر به ((

))؛ بأي شيء أهلك ؟ باملاء، باملاء الذي كان يفتخر به؛ وعاد استكربوا يف األرض وقالوا  أفال تبصرون تحتي

من أشد منا قوة ؟ فأهلكوا مباذا ؟ بالريح، هواء، هواء سخره اهللا عليهم حىت دمرهم أصبحوا ال يرى إال 

لقوة والقدرة؛ وضعفاء اإلميان اليوم إذا قيل هلم ارجعوا إىل دينكم تنصر على أعدائكم قال مساكنهم؛ هذا متام ا

تنصر أعدائنا ويش الذي . .ما نعرف نزين اإلبر كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل املدافع وأهل القنابل املوجهة؟ 

هم األرض تطبيقا خسف م إىل وجل وأنه سبحانه وتعاىل إذا شاء طبق علي مل يعلموا أن األمر بيد اهللا عز

 السابعة بكلمة واحدة؛ لو صدقنا اهللا لصدقنا اهللا لكننا يف احلقيقة ضيعنا أمر اهللا فلما نسينا هللا نسينا اهللا عز



وجل تركنا؛ مسعت أنا قبل سنوات أن اهللا على واشنطن عاصمة أمريكا أرسل اهللا عليها صواعق، صواعق من هذا 

صواعق يعين دمرا تقريبا حىت قطعت سلك الكهرب وسككة املكائن وصارت هذه  الغمام الذي مثل القطن،

العاصمة اليت هي من أكرب عواصم الدنيا صارت دامسة وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى حمل التجارة 

وصارت شيء ب؛ وهذه الصواعق من أدىن الشيء؛ الزلزال يضرب األرض ويف حلظة واحدة يدمر مئات املدن 

لقرى، مئات املدن والقرى؛ ومباذا حصل هذا الزلزال ؟ بكلمة واحدة وهي: كن؛ بس كن انقلب أعلى األرض وا

أسفلها وتغريت معامل األرض كلها؛ فنحن إذا صدقنا اهللا صدق اهللا؛ يذكر أن سعد بن أيب وقاص وهو يطارد 

إىل املدائن من وراء دجلة من الشرق  حىت وصل إىل دجلة ملا وصل دجلة انتقل الفرسالفرس من مدينة إىل مدينة 

وأغرقوا السفن وكسروا اجلسور من أجل أن ال يعرب إليهم املسلمون؛ وقف سعد ليس معه إال إبل وخيول وراجلة 

وقف ما يقدر يروح؛ فنادى سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وقال له: يا سلمان أعطنا من يعين من تصميمك 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم باخلندق؛ قال واهللا يا سعد ما فيه مدد اآلن ما فيه احلرب يعين هو الذي أشار على ا

حيلة إال ما كان من تقوى اهللا؛ ولكن دعىن أنظر يف القوم اجلند إن كانوا على تقوى من اهللا فإن الذي فلق البحر 

 ـ شف اإلميان؛ فذهب ملوسى سيوصل لنا العبور على هذا البحر ألن هذه األمة خري من أمة موسى ـ اهللا أكرب

سلمان ونظر يف اجلند يف الليل يبيتون لرم سجدا وقياما ويف النهار يف شأن احلرب وما يصلح للحرب؛ فرجع 

إليه بعد ثالث وقال هم واهللا هم على خري ما يرى؛ ولكن استعن باهللا واعبد؛ فنادى سعد بن أيب وقاص يف القوم 

أقف وسأقول بسم اهللا وأكرب اهللا ثالثا فإذا كربت الثالثة فاعربوا؛ ففعل فقال وقال إنا عابرون إن شاء اهللا ولكن س

بسم اهللا مث كرب ثالثا وملا كرب ثالثا عرب الناس ميشون على املاء والنهر يقذف بزبده ميشي يسري؛ تعرفون ر ما هو 

ىل له ربوة من األرض فوقف مثل البحر واقف، ميشي؛ يقول أهل التاريخ حىت إن الفرس إذا تعب أنشأ اهللا تعا

الفرس عليها يسرتيح حىت عربوا دجلة؛ فلما رآهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا إنكم إمنا تقاتلون جنا ال طاقة 

لكم ؤالء فروا ففروا وخرجوا من املدائن وانكسر ـ وهللا احلمد ـ براية التوحيد واجلهاد الذي أنشئ على التقوى 

ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن؛ ما على باهلم إال لتكون كلمة اهللا هي العليا 

ألهل األرض؛ أهل مدائن هربوا منها العاصمة عاصمة  أن تكون كلمة اهللا هي العليا يكون هذا القرآن هو القانون

قال النيب عليه الصالة الفرس فجاء املسلمون وفتحوها وكسبوا من األموال ما ال يعلمه إال رب العباد مثل ما 

وأخذ التاج تاج كسرى وهو الذي جيلس حتته  لتنفقن كنوزهما كنوز كسرى وقيصر في سبيل اهللا ) (والسالم: 

وهو فوق رأسه مرصع باآليل والذهب وما شاء اهللا من حلي الدنيا؛ فأرادوا أن يقلوه مل جيدوا إال مجلني كبريين 

حيمالن من املدائن إال املدينة؛ ألن يف ذاك الوقت ما يف السفن كبرية وال السيارات كبرية فحملوه على مجلني من 



إىل املدينة فوضعوه بني يدي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وما أدراك ما عمر الذي عدل املدائن 

فعدلوا وأمن فأمنوا؛ قال: واهللا ـ وهو ينظر إليه ـ إن قوما أدوا هذا ألمناء؛ قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب نعم 

رتعت لرتعوا ـ اهللا أكرب ـ؛ فهذا تاج كسرى من املدائن يوزع يف  يا أمري املؤمنني أم أمناء ألنك كنت أمينا ولو أنك

وجل؛ ملاذا ال نؤمن ذا  املسلمني يف املدينة؛ هذا من الذي نصرهم حىت عربوا النهر خبيلهم ورجلهم ؟ إال اهللا عز

 ((لني يقول: وجل وهو أصدق القائلني وأقدر الفاع ؟ واهللا إننا ضعفاء اإلميان ملاذا ال نؤمن؟ أليس الرب عز

الزكاة وأمروا  ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا

وجل فلو كان  تأكيدات لفظية ومعنوية يف اآليتني من اهللا عز )) بالمعروف ونهوا عن المنكر وهللا عاقبة األمور

ولينصرن اهللا  ((ية؛ نشوف بأي شيء ينصر اهللا ألن اهللا شرط عندنا إميان حقيقي لكنا أول من يأخذ ذه اآل

اهللا حىت نشوفه؛ اآلن تأيت نكبات للمسلمني متنوعة، نكبات متنوعة ما رأينا  بأي شيء ننصر )) من ينصره

 أحدا إال القليل النادر يقول يا مجاعة ارجعوا إىل دينكم ألنب منكم؛ من الذي تكلم وقال إن اخلطأ خطأنا الظلم

بعض الظالمين بعضا  وكذلك نولي ((ظلمنا فلنرجع إىل ربنا حىت ال يسلط علينا هؤالء الظاملون؛ ألن اهللا يقول: 

)) تأيت النكبات وكأا حوادث مادية ال عالقة هلا بالدين مع أننا مسلمون واملسلم هذه  بما كانوا يكسبون

احلوادث ما تكون إال بفعله؛ الكافر رمبا يعطى يف الدنيا ما يريد ألنه عجلت له طيباته يف احلياة الدنيا ينعم يف 

يه أشد؛ ألنه انتقل من أين؟ من نعيم إىل الدنيا أكثر مما ينعم املسلم ألجل إذا انتقل إىل اآلخرة صار العذاب عل

عذاب، من نعيم إىل عذاب؛ فيفقد هذا الذي كان يدركه يف الدنيا يكون أشد، يكون عليه أشد وأعظم؛ وهلذا 

وصييت لكم يف مثل هذه الظروف أن توعوا الناس تقول هذا الذي أصابنا ما هو أمر حدث مادي خالف من 

د أو األرض وما أشبه ذلك؛ ال هو قدر إهلي سلط بعضنا على بعض ألننا أضعنا أجل املال أو االقتصاد أو احلدو 

)) أما أن نبقى هكذا وال كأن شيء  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ((أمر اهللا 

يه ما  جرى، ما كان شيء جرى؛ التاجر يف كذبه وغشه؛ املوظف يف خيانته وعدم القيام بعمله؛ كل إنسان هو ف

كأن شيئا جرى؛ فهذا الشك أنه يدل على موت القلوب وقسوا وأا ال تتعظ وأن األمور واحلوادث يوشك أن 

وجل حيدث مثل هذه األمور لعلنا حندث توبة كما قال الرسول عليه الصالة  تطول وتتغري إىل أسوأ ألن اهللا عز

) ولكن أين قلوب الواعية  ـ نسأل اهللا  حدثون التوبةإن اهللا تعالى يحدثه لعل العباد ي : (والسالم يف الكسوف

يبغون غري دين اهللا ويقول كيف تبغون غري دين اهللا  أن يواعنا وإياكم ـ؛ احلاصل أن اهللا ينكر على هؤالء الذين

من فوائد اآلية الكرمية: إثبات   . وله أسلم من في السموات واألرض طوعا وكرها )) ((واألمر كله هللا 

السموات وأا عدد؛ وقد جاءت األدلة بأا سبع وكذلك األرض هي سبع لكن مل يفسح اهللا تعاىل ا يف القرآن 



ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الرجوع إىل اهللا؛  وجاء يفسح ا يف السنة . )) ومن األرض مثلهن ((بل قال : 

) يرجعون يف الدنيا ويرجعون يف اآلخرة ؛ أما يف الدنيا فإن املرجع إىل اهللا يف األحكام؛ ) وإليه يرجعون ((لقوله: 

احلكم هللا، العبادة هللا،  األمر هللا، النهي هللا؛ نرجع إليه شرعا ال إىل رأي فالن وفالن، وال إىل قانون فالن وفالن 

 اآلخرة الرجوع إىل اهللا يف اآلخرة وسوف وال إىل نظام فالن وفالن وإمنا نرجع إىل اهللا؛ كذلك نرجع إليه يف

ومن  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) . ((حياسب كل إنسان على ما عمل، 

 قل آمنا باهللا )) ((مث قال اهللا تعاىل يف ابتداء درس اليوم:   جلميع اخللق . لكرمية: إثبات البقاء هللا؛فوائد اآلية ا

قل اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وجيوز أن يكون املراد به كل من يتأتى خطابه كما قلنا يف درس 

الصباح أنه إذا جاء اخلطاب مفردا ومل يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول فإن األوىل أن حنمله على 

يها النيب؛ فإن كان أيها اإلنسان فإن قوله: أيش؟ على أن يكون لكل من يتأتى خطابه؛ قل أيها اإلنسان؛ أو قل أ

فهو يقوله ألنه إمام  قل آمنا)) (()) مجع موزع على كل فرد؛ إن كان للرسول صلى اهللا عليه وسلم  آمنا باهللا ((

للقبول )) اإلميان هو اإلقرار املستلزم  قل آمنا باهللا ((األمة فيكون إميانه إميانا ألمته يعين أن أمته تتبعه يف اإلميان 

وجل  ؛ فمن قال: آمنت باهللا وأقر باهللا عز واإلذعان؛ انتبه اإلميان هو اإلقرار أيش؟ املستلزم للقبول واإلذعان

قل آمنا باهللا  ((.  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ولكن مل يقبل شريعته أو قبلها ولكن مل يذعن فليس مبؤمن .

سحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى إو سماعيل إبراهيم و إوما أنزل على  وما أنزل علينا وما أنزل

وعيسى والنبييون من ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير اإلسالم فلن يقبل منه 

 وما أنزل ((قل آمنا باهللاأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:   )) . وهو في اآلخرة من الخاسرين

اخلطاب يف هذه اآلية للنيب صلى اهللا  سحاق ويعقوب واألسباط ))إسماعيل و إبراهيم و إما أنزل على علينا و 

عليه وسلم واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم خطاب له ولألمة ما مل يكن دليل على أنه خاص به؛ واملتأمل ؛ 

دل الدليل على أنه خاص به وقسم دل  املوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم يتبني له أنه على ثالثة أقسام؛ قسم

له ولألمة وقسم ليس فيه دليل؛ أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له خيتص به؛ مثل قوله الدليل على أنه 

))؛ وأما ما دل الدليل على العموم  ألم نشرح لك صدرك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيال )) (( ((تعاىل: 

 ؛ ))... ن وأحسوا العدة فطلقوهن لعدته ((يا أيها النبي إذا طلقتم النساءمثل قوله تعاىل:  فهو على العموم

وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له ولألمة؛ لكن وجه اخلطاب إليه باعتباره األمام ألمته عليه الصالة والسالم 

أمرا إىل القائد لكان هذا األمر للقائد واخلطاب املوجه لإلمام موجه له وملن كان مؤمتا به؛ وهلذا لو وجه الضابط 

فاخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم واملراد هو  قل آمنا باهللا )) ((وجل:  وملن كان تبعا له؛ فهنا يقول اهللا عز



 (()) فقال:  قولوا آمنا باهللا  وما أنزل إلينا وأمته وبيان ذلك أي بيان أن هذا هو املراد قوله يف سورة البقرة ((

واإلميان باهللا يتضمن أمورا األمر األول: اإلميان بوجوده؛ والثاين: اإلميان بربوبيته؛ الثالث: اإلميان  )) قولوا آمنا

بألوهيته؛ والرابع: اإلميان بأمسائه وصفاته؛ لكن الثالثة األخرية البد من توحيده بذلك أي توحيده بالربوبية 

هو شامل له ولغريه وإن كان وجود اخلالق خيتلف عن وجود املخلوق؛ واأللوهية واألمساء والصفات؛ أما الوجود ف

فمن مل يؤمن بوجود اهللا فهو ليس مبؤمن؛ ومن آمن بوجود اهللا ومل يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو مل 

أمسائه يؤمن باهللا؛ ومن آمن باهللا وربوبيته ولكن مل يؤمن بألوهيته فليس مبؤمن؛ ومن آمن بذلك كله ومل يؤمن ب

قل آمنا باهللا وما  (( . وصفاته فليس مبؤمن؛ لكن األخري فيه تفصيل قد خيرج من اإلميان بالكلية وقد ال خيرج

عليك الكتاب  وأنزل اهللا وهو القرآن الكرمية والسنة النبوية كالمها منزل؛ قال اهللا تعاىل: (( )) أنزل علينا

  آدم ؟ القرآن والسنة م أيش يشمل ؟فيشمل يا بسا )) والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم



 وأنزل اهللا ((؛ قال اهللا تعاىل:  )) وهو القرآن الكرمية والسنة النبوية كالمها منزل قل آمنا باهللا وما أنزل علينا ((

)) فيشمل يا بسام أيش يشمل ؟ آدم ؟ القرآن والسنة؛  عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم

وأنزلنا عليك الكتاب  يشمل القرآن والسنة ودليل ذلك قوله تعاىل: (( ما أنزل علينا )) ((القرآن والسنة 

))  سحاق ويعقوب واألسباطإسماعيل و إبراهيم و إوما أنزل على  (( . )) والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم

ما  (()) طيب  سحاق ويعقوب واألسباطإسماعيل و إبراهيم و إعلى  وما أنزل ((؛  كم هؤالء ؟ أنت ؟ مخسة

كما ذكر ؛ والذي نعرف مما أنزل إليه صحفه   )) اخلليل عليه الصالة والسالم وهو أبو األنبياء براهيمإأنزل على 

أم لم ينبأ  ((اهللا ذلك يف موضعني يف القرآن يف سورة النجم ويف سورة األعلى، فقال اهللا تعاىل يف سورة النجم: 

 إن هذا لفي الصحف األولى صحف ((وقال يف سورة األعلى:  )) براهيم الذي وفىإبما في صحف موسى و 

مساعيل مل يصل إلينا كتابه الذي نزل إليه ومل نعرف إ)) سماعيلإ((براهيم؛ إهذا ما أنزل على  )) براهيم وموسىإ

إال أنه أنزل إليه ولكن مع هذا جيب علينا أن نؤمن مبا أنزل على امساعيل؛ وامساعيل هو الولد األول إلبراهيم وهو 

يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك  ((أبو العرب وهو الذي صرب ذلك الصرب العظيم حني قال له أبوه: 

 يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء اهللا من الصابرين ((فقال هذا االبن احلليم قال:  )) ماذا ترى فانظر

)) وهللا دره من ابن، ابن مل يبلغ لكنه بلغ مع أبيه السعي وهو أشد ما تكون النفس تعلقا به ألن الكبري من 

الصغري من يتعلق به ؟ األم؛ لكن هذا بلغ معه  األوالد قد زلت النفس عنه والصغري مل تتعلق به البعد هذا التعلق؛

السعي يف غاية ما يكون التعلق به ومع ذلك فإن ابراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم نفذ ما أمر اهللا به، قال اهللا 

لكن أرحم الرامحني سبحانه وتعاىل نسخ هذا األمر حني  )) صدقت الرؤيا براهيم قدإوناديناه أن يا  ((تعاىل: 

أسلما وتله للجبني؛ أسلما يعين ؟ استسلما وانقادا ألمر اهللا وتله على اجلبني كابا له على األرض لئال يرى وجهه 

؛ وهكذا يكون الفرج كلم اشتد الكرب، قال النيب وجل حني يذحبه؛ فلما قارب أن يذحبه جاء الفرج من اهللا عز

) ولن  أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلم : (صلى اهللا عليه وسلم قال

احلاصل أننا نقول إن  ؛ )) فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ((يغلب العسر يسرين كما قال اهللا تعاىل: 

 ((ملا ذكر قصة الذبح يف سورة صافات قال:  امساعيل هو الولد األكرب ملن؟ إلبراهيم وهو الذبيح بالشك ألن اهللا

) وأظن أننا أملينا عليكم حوايل عشرة أوجه تدل على أن بإسحاق ) وبشرناه ((بعد هذا  وبشرناه بإسحاق ))

اهللا )) ذكره بعده للرتتيب الزمين والظاهر و  سحاقإسماعيل و إبراهيم و إوما أنزل على  (( امساعيل هو الذبيح .

مد صلى اهللا عليه وسلم؛ مساعيل أب ألشرف اخللق حمإسحاق ألن إاعيل أفضل من مسإأعلم والرتتيب املنزيل وأن 

مساعيل؛ لكن العربة إسحاق أكثر من األنبياء من ولد إكثر األنبياء فاألنبياء من ولد سحاق أب ألإوإن كان 



علم عند اهللا مساعيل؛ فالظاهر والإمساعيل من ذرية إن ى اهللا عليه وسلم أشرف اخللق مبأيش ؟ بأفضلية؛ حممد صل

مساعيل أفضل منه وأسبق، أفضل منه قدرا وأسبق زمنا؛ ومع ذلك فكل منهم يف املرتبة األوىل إأنه أخره ذكرا ألن 

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا من النبيين والصديقين والشهداء  من مراتب اخللق ((

سماعيل إو  ((وجل:  قال عز . )) أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من رفقائهم أولئك رفيقا والصالحين وحسن

سحاق وهو امللقب بإسرائيل والذين ينسب إليه بنو إسرائيل؛ وأخره عن اثنني إ)) يعقوب ابن  سحاق ويعقوبإو 

ل السبط يف اللغة ابن البنت وهلذا )) األسباط مجع سبط وأص ويعقوب واألسباط ((ألنه متأخر عنهما زمنا؛ 

 ((يقال يف احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما سبطا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وابن االبن يسمى حفيدا 

أي أبناء ابن؛ األسباط هو ابن البنت ولكن ما املراد م ؟ قيل: املراد  وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ))

 ((م أوالد يعقوب، وكان أوالد يعقوب اثين عشر ولدا ومنهم تفرعت قبائل بين إسرائيل، قال اهللا تعاىل: 

لعرب؛ فقال السبط يف بين إسرائيل كالعشرية أو الفخذ أو القبيلة يف ا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما ))

؛ وقال آخرون بل األسباط شعوب بين  ثنا عشر وأم أنبياءاالن املراد باألسباط أوالد يعقوب بعض أهل العلم إ

إسرائيل؛ وأن املراد وما أنزل على األسباط أي على أنبياء األسباط، فهي على أنبياء األسباط أي األنبياء الذين 

ن؛ القول األول: أن املراد باألسباط من؟ أوالد يعقوب وأم أنبياء؛ بعثوا يف أسباط بين إسرائيل؛ فهذان قوال

والثاين أن املراد م شعوب بين إسرائيل الذين فيهم األنبياء؛ وعلى هذا فيكون يف اآلية على هذا املعىن يكون يف 

ال حيتاج إىل تقدير؛ ألن  اآلية تقدير أي وما أنزل على أنبياء األسباط، على أنبياء األسباط؛ يؤيد القول األول أنه

؛ وإذا دار الكالم بني أن يكون ذا تقدير أو خاليا منه  الثاين حيتاج إىل تقدير، ويش تقدير الثاين ؟ أنبياء األسباط

محل على اخلايل منه ألنه األصل، األصل عدم التقدير؛ لكن يضعفه أن األسباط هم أبناء البنات وهنا ال 

يعقوب أحفاد إلسحاق، أو أحفاد إلبراهيم وليسوا أسباطا؛ والقرآن نزل باللغة العربية يتناسب مع اآلية ألن أوالد 

فيجب أن حتمل الكلمة يف القرآن على املعىن اللغوي ما مل تكن حقيقة شرعية متنع من محله على املعىن اللغوي؛ 

ة كالصالة مثال يف اللغة الدعاء، فإذا وجدت حقيقة شرعية متنع من محله على املعىن اللغوي اتبعنا احلقيقة الشرعي

؛ يضعفه  ؟ هي التعبد هللا تعاىل بذات األقوال أو األفعال املعلومة مبتدئة بالتكبري وخمتتمة بالتسليمويف الشرع

كذلك أنه مل يقم دليل على نبوة أوالد يعقوب إال يوسف، يوسف من األنبياء الشك أما أوالده اآلخرون 

ل على كل واحد منهم خبصوصه أنه نيب؛ والنبوة وصف عظيم حيتاج إىل بينة ودليل اإلحدى عشرة فإنه مل يقم دلي

وبرهان تدل على أن هذا الشخص متصف ا؛ مث يضعفه أمر ثالث وهو فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف وما 

وتركنا يوسف عند  وقالوا إنا ذهبنا نستبق ((حصل منهم من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم كذب، 



أن هناك قرائن  ))؛ املهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ألبيهم (()) مث اامهم  متاعنا فأكله الذئب

تدل على ضعف أن يكون املراد باألسباط أوالد يعقوب؛ وخيرج منه يوسف لداللة الكتاب والسنة على أنه نيب؛ 

وما أنزل على األسباط بواسطة أنبيائهم ألن املنزل  إذا يرتجح أيش؟ القول الثاين أن املراد باألسباط الشعوب يعين

نقول حنن  )) واحد وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم ((على أنبيائهم منزل عليهم 

للكفار؛ إذا يكون هذا القول هو املعتمد أن املراد باألسباط أي شعوب بين إسرائيل واملنزل عليهم يكون بواسطة 

 ((  ئهم؛ وإن شئت فقل يف اآلية حذف دل عليه السياق ويكون التقدير: وما أنزل على أنبياء األسباط .أنبيا

العدول عن التعبري باإلنزال باإليتاء قد يتساءل السائل عنه أو قد يسأل السائل عنه  )) وما أوتي موسى و عيسى

فقال  )) ومل يقل: وما أنزل على موسى وعيسى والنبيني ؟ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ((ملاذا قال: 

بعضهم: ألن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان: وحي ؛ وآيات كونية حمسوسة بقي ذكرها إىل نزول القرآن الكرمي؛ 

)) واآليات  وآتينا موسى الكتب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ((ومعلوم أن الوحي يسمى إيتاء قال اهللا تعاىل: 

)) يشمل ما نزل من الوحي وما  ما أوتي موسى : ((ة للرسالة هي أيضا إيتاء ما هي وحي إيتاء؛ فقولهاملؤيد

حصل من اآليات؛ وذكر هذا ألن ذكر اآليات والعلم ا بقي إىل نزول القرآن الكرمي؛ ما أويت موسى وحي 

عم كتاب وأهدى كتاب بعد وآيات؛ أما الوحي فهي توراة اليت هي أفضل كتاب بعد القرآن وأمشل كتاب وأ

)) فقرا اهللا مع القرآن؛ هذه التوراة نزلت على  قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما اتبعه ((القرآن 

موسى وهذا إيتاء الوحي؛ أما إيتاء اآليات فمن أعظم ما حصل له العصا واليد، العصا واليد؛ العصا حصل فيه 

سحرة آل فرعون بالتهم مجيع حباهلم وعصيهم التهمها التهاما وهي ثعبان  ثالث آيات عظيمة: ألقاه على سحر

واحلبال والعصي قد مألت األرض ومع ذلك هذا الثعبان يأكلها وال يدرى أين تذهب ألا أكرب منه حجما؛ 

حىت ولكن مع ذلك قدرة اهللا عزوجل فوق كل شيء؛ ومل يتماسك السحرة ملا رأوا هذه اآلية العظيمة حىت أيش؟ 

)) كلمة القي كأم جاءوا من غري عقل سجدوا كأم  فألقي السحرة ساجدين ((خروا ساجدين، سجدوا 

سجدوا من غري عقل لقوة ما وقع  على قلوم من اآليات اليت يعرفوا أا ليست سحرا؛ واآلية الثانية هلذا 

وآخر كتل من املاء كأا جبال كل جبل  طريقا بني كل طريق العصا أنه ضرب به البحر فانفلق صار اثين عشر 

كالطود العظيم وقد ذ كر أهل العلم أن اهللا جعل هلذا املاء فرجا من أجل أن يطمئن الناس بعضهم إىل بعض 

اضرب لهم طريقا في الماء  ((؛ وبلحظة  يشاهد بعضهم بعضا من هذه الفرج فرج يف املاء كأنه مسله هذا املاء

)) يعين لو اجتمعت نريان الدنيا كلها توبس عرض البحر يف هذه اللحظة أو رياح األرض كلها املخرتعات  يبسا

ما متكنت؛ لكن قدرة من يقول للشيء كن فيكون جعلت هذا أمرا أيش؟ أمرا ممكنا واقعا؛ الثالث من اآليات 



ضرب موسى احلجر ذا العصا فتفجر  العظيمة يف هذا العصا أم إذا استسقوا يعين حصل عليهم نقص يف املاء

اثين عشر عينا كل عني لسبط من أسباط بين إسرائيل حىت ال يقع النزاع بينهم واملزامحة واملشاقة؛ هذه من اآليات 

فأويت أيضا وحيا وآيات؛ ما هو الوحي؟ اإلجنيل، اإلجنيل  اليت أوتيها موسى صلى اهللا عليه وسلم. أما عيسى

راة، متمما للتوراة ومبنيا عليها؛ وآيات حسية منها أنه يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى الذي كان متمما للتو 

 فأنفخ فيه فيكون ((وخيرجهم من القبور وخيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيكون طريا يطري قال اهللا تعاىل: 

ريا ويطري؛ قد يكون الشيء على هيئة الطري والفائدة من القراءتني أنه يكون ط طائرا ))؛ ((ويف قراءة:  )) طيرا

ولكن ما يطري وقد يطري ولكن ليس بطري كالطائرة مثال؛ لكن هذا يكون طريا يطري، خيلق بإذن اهللا شيئا على 

صورة الطري؛ والتصوير هنا جائز وإال غري جائز ؟ جائز؛ أليش؟ ألنه بأمر اهللا؛ واألصل يف الطاعة أمر اهللا، أمر 

ة أن يسجدوا آلدم فسجدوا فكان سجودهم طاعة؛ وأمر اهللا ابراهيم أن يقتل ابنه فامتثل فكان امتثاله اهللا املالئك

هلذا األمر طاعة؛ املهم إن الطاعة طاعة اهللا إذا أمر بأي شيء فامتثال هذا األمر طاعة وإن كان يف أن آخر 

)) من هو األكمه ؟ الذي خلق  برصيبرئ األكمة واأل ((سوف يكون شركا مثال أو كبرية من كبائر الذنوب؛ 

بال عني ممسوح العني يربئه حييي املوتى يقف على امليت جثة فيحييه يقول له كلمة فيحىي، أبلغ من هذا خيرج 

املوتى من القبور يقف على القرب ويكلم صاحب القرب ويقوم صاحب القرب حيا خيرج من القرب؛ ما هي هذه آية 

يات، هذه من أعظم اآليات الدالة على كمال قدرة اهللا وعلى إمكان البعث، من آيات اهللا ؟ من أعظم اآل

))  فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ((إمكان البعث يوم القيمة خيرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة 

الكالم ؟ ال يرتيث؛ وهلذا قال:  هذه الزجرة يرتيث املراد ا أو ال يرتيث؟ يرتيث املراد وإال ال؟ ما بالكم ما فهمتم

ئية تدل على مفاجئة يف احلال، وقال ا) واألخ هداية اهللا يعرف إن إذا فجفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ) ((

 وما أمرنا إال (()) أيش ؟ أمحد ؟  ما أمرنا إال واحدةو  :((اهللا تعاىل يف سورة القمر كلمة عامة يف كل مأموراته 

)) ملح البصر ما هلا يعين يضرب بني املثل بالسرعة؛ واحدة فقط إذا أمر اهللا  كلمح بالبصر(( أيش ؟  واحدة ))

بالشيء أمرا واحدا كن فيكون كلمح البصر ـ سبحان اهللا ـ؛ إذا هذه اآليات اليت أعطيها عيسى فيها دليل على 

ملا جاء اجلمع والنبييون دون التخصيص جاء اإليتاء دون  و النبيون من بعدهم )) (( ؟ . إمكان البعث وإال ال

 ((اإلنزال من أجل أن يشمل اآليات اليت قد يكون أعطيها بعض النبيني فجاءت والنبييون من رم عطفا على 

والنبيون املراد م الرسل،  ؛ )) وما أوتي النبيون من ربهم : (()) كما جاء ذلك يف سورة البقرة  موسى وعيسى

راد بالنبيني الرسل وكل من وصف بالنبوة يف القرآن فإنه رسول وكل من ذكر يف القرآن فهو رسول لقوله تعاىل: امل

إذا فكل من قص  ؛ من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ))منهم  ولقد أرسلنا رسال من قبلك ((



 وما آمنا باهللا ((  ل بدليل هذه اآلية .اهللا علينا فهو رسول وإن كان مل يوصف يف القرآن إال بالنبوة لكنه رسو 

سحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من إسماعيل و إبراهيم و إأنزل إلينا وما أنزل إلى 

؛ كل هؤالء نؤمن م على سبيل السواء بدون  ال نفرق حنن بني أحد منهم )) ربهم ال نفرق بين أحد منهم

أن اإلميان ؤالء هل هو إميان جممل أو مفصل ؟ اجلواب: إميان جممل لكن كل ما تفريق؛ لكن يرد إشكال وهو 

صح أم أخربوا به وجب علينا اإلميان به، كل ما صح عنهم أم اخربوا به وجب علينا اإلميان به ولو تفصيل؛ 

اهللا عليه وسلم، ما هذا يف األخبار؛ لكن يف األحكام ال؛ األحكام ال نتبع إال ما حكمت به شريعة حممد صلى 

حكمت به الشريعة شريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو املكلف، فهو الذي كلفنا به ووجب علينا اتباعه كما 

: (( قل يا أيها الناس إني رسول اهللا إليكم جميعا الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال قال اهللا تعاىل

  )) ي األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدونالنب هو يحيي ويميت فآمنوا باهللا ورسوله

فاإلتباع حملمد صلى اهللا عليه وسلم؛ أما اإلميان فهو عام جلميع الرسل بدون تفريق؛ فإذا صح عن موسى أنه أخرب 

إذا صح، إذا خبرب يتعلق باهللا أو خبرب يتعلق بيوم القيمة أو باجلنة أو بالنار وجب علينا أن نؤمن به؛ لكن مىت ؟ 

. واعلم أن شريعتنا بالنسبة لألحكام أن  صح أما ما يروى من اإلسرائيليات فقد يكون صحيحا وقد ال يكون

شريعتنا يف األحكام بالنسبة ملن سبق ثالثة أقسام؛ شريعتنا يف األحكام بالنسبة ملن سبق على ثالثة أقسام؛ القسم 

ا ألن شريعتنا ناسخة جلميع األديان فال نعمل مثال ذلك  األول ما وردت شريعتنا خبالفهم فهذه ال نعمل

القصاص، القصاص يف النفس واألطراف كان يف التوراة واجبا مفروضا ما فيه عفو لكن يف الشريعة اإلسالمية  

به إتباعا القسم الثاين: وما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل  . كان خمريا فيه؛ فهل نتبع التوراة أو نتبع القرآن ؟ القرآن

لشريعتنا املصدقة ملا سبق من الشرائع وال خنالفه وهذا كثري مثل الطيبات أحل اهللا لنا ولغرينا ولكن حرم على بين 

القسم الثالث: ما مل يرد يف شرعنا له وفاق وال خالف؛ فما احلكم فيه  إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم .

يف أصول الفقه؛ فمن العلماء من قال: إنه شرع لنا؛ ومنهم من قال: ؟ هذا حمل نزاع بني أهل العلم وحبثه موجود 

أولئك الذين اهتداه فبهداهم  ((؛ والصحيح أنه شرع لنا لداللة شرعنا عليه قال اهللا تعاىل:  إنه ليس بشرع

  لقد (()) وقال تعاىل:  الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك شرع لكم من (()) وقال تعاىل:  اقتده

وكذلك النيب عليه الصالة والسالم أحيانا كان يسند احلكم إىل أنه  كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب ))

فعله أخي فالن من األنبياء وما أشبه ذلك؛ واملعىن يقتضي ذلك أيضا ألنه لو ال أن لنا فائدة من قصص األنبياء 

ال  ((كر هذه القصص شيء من الفائدة كثري؛ قوله: السابقني ومن الفوائد أن نعترب ونعمل مبا عملوا مل يكن لذ 



)) يف أيش ؟ يف اإلميان بأم رسل صادقون فيما أخربوا به واجب إتباعهم فيما أمروا به أو  نفرق بين أحد منهم

   وا عنه؛ لكن بالنسبة لنا ال جيب علينا متابعتهم يف األحكام على التفصيل الذي مسعتم .

  )) ملن ؟  ه مسلمونونحن ل ((قال:  الشيخ :

  ،  هللا الطالب :

، كل الذي بعدها معطوف  ألنه األصل يف سياق هذا الكالم )) قل آمنا باهللا ((الضمري يعود على اهللا  الشيخ :

ال  )) (( أحد ((فإن قال قائل: ملاذا ال جتعل الضمري يعود على قوله:  عليها، الذي بعدها كل معطوف عليها .

قلنا: ال يستقيم الكالم؛ ألن أصل  )) ألنه أقرب مذكور ؟ أي وحنن هلذا العهد مسلمون ؟ نفرق بين أحد منهم

وجل،  )) اهللا عز ونحن له (()) فيكون مرجع الضمري يف قوله:  آمنا باهللا ((الكالم مداره على أول مجلة فيه 

اهللا املستسلم له ألن من مل يعين وحنن هللا مسلمون أي مستسلمون ظاهر وباطنا بالقلب واللسان واجلوارح؛ و   

يستسلم هللا استسلم لغريه والبد؛ انتبه هلذه القاعدة املفيدة : من مل يستسلم هللا استسلم لغريه والبد إما أن 

تستسلم هللا وتنقاد ألمره وإال فإنك سوف تستسلم هلواك وتنقاد هلواك، وهواك تابع ملن ؟ للشيطان فتكون 

البد له من إرادة ومهة ما يف أحد خيلوا من إرادة أبدا، كل له إرادة؛ فإما أن مستسلما للشيطان؛ ألن كل إنسان 

ونحن  ((وجل فتستسلم له أو مرضات نفسك فتستسلم هلواك والشيطان؛ وقوله:  يكون مرادك مرضات اهللا عز

ل: إن املؤمن إذا )) قدم املتعلق على املتعلق إلفادة احلصر يعين وحنن له ال لغريه مسلمون؛ وهلذا نقو  له مسلمون

تعارض عنده أمر اهللا وأمر اخللق ماذا يقدم ؟ يقدم أمر اهللا مهما كان اآلمر حىت أمك وأبوك لو أمرتك خبالف 

أمر اهللا فقدم أمر اهللا؛ لو قالت لك أمك: يا ابين ال خترج لصالة الفجر ال خترج املسجد بعيد وخيشى عليك من  

اجلس؛  خيشى عليك من الوحل واملطر يبل ثيابك ويكون فيه برد عليككلب، وإذا كانت ليلة ظلماء وفيها مطر 

ولكن قد نقول هلا لكالمها وجه ألن الوحل واملطر من أعذار املبيحة لرتك صالة اجلماعة لكنها ظنت أن املسألة 

ما تطاع؛ قال أبوه: يا بين ال تطلب العلم، ال  ؟ ال ما فيها عذر، قالت يا بين ال تذهب إىل املسجد ؟ هل تطاع

تطلب العلم تذهب تطلب العلم مث باكر تأتينا علينا مشددا علينا خيرج هذا من البيت خيرج هذا من البيت نعم؟ 

وهكذا خل ن حنن وإياك ونكون سلميني وال تطلب العلم؛ فهل اإلنسان ميتثل أمر أبيه يف هذه احلال ؟ ال؛ ومن 

يت يف هذا املوضوع ألن املسألة تشكل على طالب العلم وعلى غري طالب العلم هل يطيع أباه يف أحسن ما رأ

مثل هذه األمور أو ال؟ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: إنه ال جتب طاعة الوالدين يف أمر ينفعك ينفع 

وال يضر والديك فإنه ال جتب االبن وال يضرمها هذا جيد كالم جيد لو يكتب مباء الذهب، كل شيء ينفعك 



؛ فإذا طلبت العلم هل يضر والداك ؟ أبدا، ما يضره؛ ينفعك؟ ينفعك؛ وال يرد على هذا مسألة طاعتهما فيه

اجلهاد أن بر الولدين أفضل من اجلهاد ألن اجلهاد فيه تعريض للنفس بالقتل والقتل يقلق راحة الوالدين، يقلق 

بالنهار، بعض النساء ما تسكت؛ وهلذا يتحايل بعض الناس الذي يذهب اجلهاد  الراحة؛ األم ما تنام بالليل وال

 يقول أريد أسافر ملدة أيام وأرجع مث يسافر وقد ال يرجع خيدع؛ فاملهم أنه جياب عن مسألة اجلهاد ذا اجلواب .

م القدري ال مدح )) قلنا مستسلمون، شرعا أو قدرا ؟ شرعا وقدرا لكن االستسال ونحن له مسلمون ((وقوله: 

فيه؛ ألنه سيكون سواء قلته أم مل تقله، االستسالم القدري يعين كون اإلنسان ال يتمكن اخلالص من قدر اهللا 

هذا أمر سيكون وال ميدح عليه املرء يعين لو أن واحد أصيب مصيبة قال واهللا هذا استسلم ألمر اهللا ومل مينع هذه 

؟ ألن هذا أمر قهري فال حيمد عليه اإلنسان ، نعم حيمد على الصرب  أليش؛  املصيبة ما شاء اهللا عليه صح ؟ ال

   استسالم شرعي أي نعم . عليها ألن الصرب على املصائب

  أويت موسى وعيسى وحي وآيات معه، آيات حسية نعم آيات حسية ابراهيم ما أويت من اآليات ؟ السائل :

   هو إلثبات الرسالة للتخلص من منهم .إال؛ لكنها كانت ختلصا من شر هؤالء ما  الشيخ :

شيخ ؟ آية عيسى يف إحياء املوتى هل تستثىن من أن الناس ال يبعثون إال يوم القيامة ألن األحاديث  السائل :

  تدل على أن الناس ال يبعثون قبل يوم القيمة ؟

 إنكم يوم القيمة تبعثونثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم  ((هذه آيات، نقول هذه آيات حىت يف القرآن  الشيخ :

  ؛  ))

  قال يوم القيمة ليس يف الدنيا وعيسى عليه الصالة والسالم كان حييي يف الدنيا ؟ السائل :

؛ أنت قلت إن األحاديث دلت على أنه ما يبعث إال يوم القيمة،  أنا أقول لك هذا مستثىن ألنه آية الشيخ :

   إال يوم القيمة لكن هذه تعترب آيات .أقول حىت القرآن يدل على أن الناس ال يبعثون 

  شيخ ما وجه التفاضل بني القرآن وبني التوراة واإلجنيل مع أن كل الكتب منزل من اهللا ؟ السائل :

باعتبار املتكلم به أو منزله فهو ذا املعىن ال يتفاضل ألن املتكلم واحد؛ لكن  التفاضل بني الوحي ليس الشيخ :

  فائدته ومنفعته للخلق .يتفاضل باعتبار معناه و 



ومن يبتغ غير اإلسالم فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين كيف  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

 يهدي اهللا قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظالمين

قال اهللا   قل آمنا )) ((أظننا مل نأخذ الفوائد يف اآلية األوىل ؟ من قوله: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.  )) .

يف هذه اآلية: وجب اإلقرار باإلميان باللسان كما هو واجب  )) ... منا باهللا وما أنزل إليناقل آ ((تعاىل: 

اب املوجه للرسول صلى ومن فوائدها: أن اخلط يعين باللسان املعرب عما يف القلب . قل )) ((بالقلب؛ ألن قوله: 

ومنها: أن اإلميان  )) ومل يقل: قل آمنت؛ فهذا له ولألمة .قل آمنا  : ((اهللا عليه وسلم خطاب له ولألمة؛ لقوله

ومن فوائدها:  وجعل ما بعده معطوفا عليه . آمنا باهللا )) : ((هو أصل كل شيء مقدما على كل شيء؛ لقوله

إلميان مبا أنزل علينا وهو القرآن جيب اإلميان به تصديقا باخلرب وامتثاال لألمر أن وجوب اإلميان مبا أنزل علينا؛ وا

 ((ومن فوائدها: وجوب اإلميان مبا أنزل على الرسل السابقني؛ لقوله:  واجتنابا للنهي؛ ألنه شريعة ومنهاج لنا .

ولكن اإلميان مبا أنزل إليهم هو التصديق مبا جاءت به هذه الكتب من األخبار؛  ))...  براهيمإوما أنزل على 

فهو شرع لنا باالتفاق لثبوته بشرعنا؛ شرعنا وافق أما األحكام فإن ما خالف شرعنا ليس شرع لنا باالتفاق؛ وما 

براهيم إية: ثبوت نبوة ومن فوائد هذه اآل وما ال هذا وال هذا ففيه خالف بني العلماء والصحيح أنه شرع لنا .

ومن فوائد  سحاق ويعقوب )) .إسماعيل و إبراهيم و إوما أنزل على  ((سحاق ويعقوب؛ لقوله: إمساعيل و إو 

هذه اآلية: وجوب اإلميان باألسباط؛ وقد سبق لنا أن القول الراجح أن املراد م ؟ شعوب بنيب إسرائيل أي ما 

اآلية الكرمية: وجوب اإلميان مبا أويت موسى وعيسى والنبيون من رم من من فوائد  أنزل عليهم بواسطة رسلهم .

اآليات الكونية اليت يسميها بعض العلماء املعجزات؛ من اآليات الشرعية اليت هي الشريعة اليت ميشي عليها هؤالء 

 ((وعيسى؛ لقوله: ومن فوائدها: ثبوت نبوة موسى  فنؤمن مبا أويت؛ لكن العمل بالشرائع السابقة عرفتم حكمه.

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب علينا أن نؤمن بكل األنبياء إمجاال ألنه خصص  )) . وما أوتي موسى وعيسى

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذا الدين اإلسالمي ليس فيها عصبية وال جيوز أن يتخذ اإلنسان منه  مث عمم.

خبالف ما يسلكه بنو إسرائيل، حيث ال يؤمنون إال مبا جاء عن  )) هم(( ال نفرق بين أحد منعصبية؛ لقوله: 

)) كلهم عندنا رسل اهللا؛ لكن نفرق يف  ال نفرق بين أحد منهم ((أنبيائهم فقط؛ أما هذا الدين اإلسالم فال 

أن شخصا حاج عاملا من علماء املسلمني فقال له: ملاذا جتيزون  ويذكر العبادات ال نتعبد إال مبا أمرنا بالتعبد به .

ألنفسكم أن تتزوجوا ببناتنا وال جتيزون لنا أن نتزوج ببناتكم ؟ فقال له العامل: ألننا نؤمن برسولكم وال تؤمنون 

ونحن له  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب االستسالم هللا عزوجل وحده؛ لقوله:  برسولنا؛ فألقمه حجم .

وجه التخصيص فهد ؟ ويش وجه التخصيص ؟ أيش ختصيص وين التخصيص ؟ قدم املتعلق على  )) مسلمون



)) فائدتان:  ونحن له مسلمون ((املتعلق، واملتعلق معمول للمتعلق وتقدمي املعمول يفيد احلصر ؛ إذا يف قوله: 

الكرمية: أن ال نستسلم ألحد استسالما خيالف من فوائد هذه اآلية  إخالص اإلسالم هللا؛ ووجوب اإلسالم له .

االستسالم هللا؛ وجه الداللة ؟ أن هذا هو فائدة االختصاص، أن ال نستسلم ألحد إال هللا؛ فإذا جاءنا أمر من 

واضح ؟  خملوق خيالف أمر اهللا فإننا ال نستسلم له؛ ألننا لو استسلمنا له مل نكن أخلصنا االستسالم هللا عزوجل

وائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يشعر يف كل حياته العملية قوال كانت أو فعال أو ومن ف . طيب

يا أيها الذين آمنوا  ((تركا أنه مستسلم هللا حىت يستفيد من العمل؛ عندما أتوضأ أشعر أنين أنفذ قول اهللا تعاىل: 

لم تستشعر هذا ؟ اهللا أعلم لكنه يغيب عن  )) هل أنت أيها املس...  إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم

 كثري من الناس هذا األمر؛ ما يشعر اإلنسان حينما يتوضأ 



 إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ((عندما أتوضأ أشعر أنين أنفذ قول اهللا تعاىل: 

هذا ؟ اهللا أعلم لكنه يغيب عن كثري من الناس هذا األمر؛ ما يشعر  هل أنت أيها املسلم تستشعر ))... 

اإلنسان حينما يتوضأ يغسل وجهه ويديه وميسح رأسه ويغسل رجليه أنه ميتثل أمر اهللا أبدا؛ ولذلك أنا أقول 

شعر وأنت تباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين تإ ه احلال أمرين: امتثال أمر اهللا؛ينبغي أن تستشعر يف هذ

تغسل وجهك كأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمامك يغسل وجهه لتكون متبعا له؛ وكذلك نقول يف الصالة 

والزكاة والصيام واحلج وغريهم؛ املهم أن نستشعر أو أن نشعر أنفسنا بأننا نفعل ذلك امتثاال ألمر اهللا وإتباعا 

ومن يبتغ غير  ((مث قال اهللا تعاىل:   دة يف كل عمل .لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت حنقق شرطي العبا

خرجت عما يظهر من اإلعراب ألا يبتغي ))  ((من شرطية وما أقربنا من من الشرطية؛ لكن  اإلسالم دينا ))

أنا عندي مكسورة؛ جمزومة بأيش؟ حبذف حرف العلة حبذف الياء ألن أصلها  يبتغ )) ((مل جتزم بالسكون، 

يصح أن تكون  دينا )) (( و )) يبتغ ((مفعول  غير )) من يبتغ غير اإلسالم دينا )) (( (( يبتغي؛ وقوله:

 ((مفعوال ثانيا أي من يطلبه دينا وأن تكون متييزا لغري املبهمة؛ ألن غري مبهمة اسم مبهم؛ طيب على كل حال 

املراد باإلسالم هنا اإلسالم اخلاص وهو الذي جاء به حممد  غير اإلسالم )) ((مبعىن يطلب؛ وقوله:  )) يبتغ

صلى اهللا عليه وسلم؛ وإن كان يف اإلسالم يطلق على االستسالم هللا يف كل زمان ومكان كما تعرفون ما ذكر اهللا 

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب  ((عن األنبياء السابقني أم يطلقون اإلسالم 

واآليات يف هذا كثرية أن الرسل وأتباعهم مسلمون لكن هذا اإلسالم العام؛ أما بعد بعثة الرسول  )) العالمين

غير  ((عليه الصالة والسالم فكل ما يسمى إسالما فهو ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقط؛ إذا 

راد باإلسالم هنا أيش؟ اإلسالم أي أيش؟ غري شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ألننا نقول امل اإلسالم ))

أي عمال يدين به هللا ويرجوا أن يدان به بالثواب  دينا )) (( . اخلاص الذي هو شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم

املراد به  لكم دينكم ولي دين )) ((من عند اهللا؛ ألن الدين يطلق على العمل وعلى اجلزاء؛ ففي قوله تعاىل: 

ومن يبتغ  ((اجلزاء؛ ويف قوله هنا:  ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ))و  ((العمل؛  ويف قوله: 

املراد به العمل ؛ لكن الدين ال يكون إال يف عمل يرجوا اإلنسان ثوابه يعين يرجوا أن يدان  غير اإلسالم دينا ))

الفاء نقول يف إعراا حسب ما مر علينا يف الليلة  فلن يقبل منه )) ((وقوله:  به؛ وهلذا يقال: كما تدين تدان .

فلن يقبل  ((املاضية أيش؟ رابطة للجواب، أليس كذلك ؟ بلى؛ ومبا وقد وبلن وبالتنفيس؛ الفاء رابطة للجواب؛ 

))  فلن يقبل منه ((مل يقل: فلن يقبل اهللا، قال:  )) فلن يقبل منه ((فلن يقبل أي ذلك الدين؛ وقوله:  منه ))

وجل ومن الرسول ومن املسلمني؛ وهلذا ال جيوز للمسلمني أن يقروا أحدا على دين  م الرفض والرد من اهللا عزليع



 فلن يقبل منه )) ((؛ وقوله:  فلن يقبل منه )) ((خالف شريعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ال جيوز ذلك 

الصحة ودليل ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم  املراد بالقبول هنا قبول التمام وإال قبول الصحة ؟ الصحة، قبول

من عمل عمال ليس عليه  (فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

فلن  ((؛ فمن دان بغري اإلسالم سواء يف األصل أو يف الفرع فإن دينه هذا مردود ومرفوض  مردود ) أمرنا فهو رد

 وهو في اآلخرة من الخاسرين )) ((؛ وهلذا قال:  وهل يعطى ثوابا يف اآلخرة على عمله ؟ ال . ) يقبل منه)

وهذه واهللا هي اخلسارة العظيمة أن يعيش اإلنسان يف الدنيا ما شاء اهللا أن يعيش مث ال يكتسب ما ينفعه يف 

تعرفون أعمالهم كسراب بقيعة ))  والذين كفروا ((اآلخرة، إذا قدم على ربه مل جيد شيئا، كما قال اهللا تعاىل: 

السراب بالقيعة  ؟ القيعة يعين األرض املستوية الواسعة هذه األرض إذا كان يف شدة احلر يرتاءى لإلنسان من 

بعيد أن فيها ماء، كالسراب يسمى السراب فإذا جاء اإلنسان ظمآن ووجد هذا السراب الذي كأنه ماء حبر فرح 

جيده شيئا فصارت خيبة األمل بعد قوة الرجاء؛ وهذا أشد ما يكون حسرة على  وأسرع إليه حىت إذا جاءه مل

أن تكون خيبة أمله عند قوة رجائه؛ ألن اإلنسان لو مل يرجوا من األصل ما هم؛ لكن املشكل كونه  اإلنسان

وفاه حسابه واهللا يرجوا مث ينتكس هذا يكون أشد نسأل اهللا العافية؛ حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده ف

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء  ((سريع احلساب؛ كل من مل يدن باإلسالم فإنه يف اآلخرة خاسر 

يشمل خسارة النفس وخسارة املال وخسارة األهل؛ أما  وهو في اآلخرة من الخاسرين )) ((؛ وقوله:  منثورا ))

أما خسارة املال فإنه لو أنفق ماله كله يف ما ينفع اخللق مل ينتفع خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئا؛ و 

به يف اآلخرة؛ يعين لو أصلح الطرق وبنا املساجد وبنا املدارس فإنه ال ينفع؛ وأظنكم ال تتوقعون أن يكون هذا 

كنه صاحب من الكافر الصريح أن يبين املساجد واملدارس؛ لكن يكون من الكافر املرتد؛ فرجل مثال ال يصلي ل

خري يبين املساجد ويبين املدارس ويصلح الطرق ويطعم املساكني لكن ال يصلي؛ هل ينتفع بشيء من هذا العمل 

  ؛ ألنه كافر، والكافر لن ينفعه عمله يوم القيمة أبدا

  شيخ بقيت خسارة املال ؟  السائل :

؛ خسارة األهل أيضا أنه ال ينتفع  بشيءطيب خسارة املال هو ما ذكرناها اآلن أنه إذا أنفق مل ينتفع  الشيخ :

ما كان للنبي والذين  ((م يف الدنيا، لو دعوا له مل ينتفع بذلك، لو دعوا له مل ينتفع بذلك؛ ألن اهللا يقول: 

وال  من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم )) ىآمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب

 اآلخرة ال ينتفعون بأهليهم ألن كل واحد منفصل عن اآلخر يف نار جهنم خبالف ينتفعون بالدعاء؛ كذلك يف



ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من والذين آمنوا واتبعتهم  ((املؤمنني فإن اهللا يقول: 

جة السابعة ترقى لو كان لك ذرية تكون يف الدرجة اخلامسة وأنت يف الدر  شيء كل امرئ بما كسب رهين ))

الذرية من اخلامسة إىل السابعة وال تنقص أنت شيئا ال يقال: انزل درجة وهم يرقون درجة وتكونوا يف أيها ؟ يف 

السادسة؛ الذرية يف اخلامسة واآلباء يف السابعة ترقى الذرية من اخلامسة إىل السابعة وال تنزل اآلباء من السابعة 

: هذا ينزل درجة وهذا يرقي درجة هذا العدل ؟ لكن نقول إن اهللا يعامل بالفضل إىل السادسة؛ ألنه لو قال قائل

 ((ألنه رمبا يتوهم املتوهم أنه إذا رقيت الذرية نقص ثواب اآلباء فقال:  وما ألتناهم )) ((وجل؛ وهلذا قال:  عز

ولو أنا نزلنا اآلباء ما صار العامل  كل امرئ بما كسب رهين )) ((ملاذا ؟  وما ألتناهم من عملهم من شيء ))

   .رهينا  ما كسب أي نعم 

  إذا كان كافر مؤذي وآخر مسلم هل مها سواء ؟ السائل :

((ألم غلبت الروم في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم مها ليسا سواء بنص القرآن، قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

)) نصر اهللا للكافر  ومئذ يفرحون المؤمنون بنصر اهللابضع سنين هللا األمر من قبل ومن بعد وي سيغلبون في

على كافر ففرح املسلمون بنصر الروم على الفرس؛ ألن الروم أقل خطرا على املسلمني من الفرس؛ وألن الروم من 

وجل بأن املؤمنني يفرحون بنصر اهللا الروم  أهل الكتاب والفرس عبدة النار ليسوا أهل الكتاب فلذلك بني اهللا عز

  ؛ لى الفرسع

  ؟ ذا فرح املؤمنني لكن هم علىه السائل :

   ؛ لكن اآلخرة الكفار دركات . يعين يف اآلخرة؟ ال أبدا الشيخ :

إذا كان اإلسالم بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه فهو إذا أطلق إسالم فهو دين اإلسالم الذي هو دين  السائل :

  ؛  نعم الشيخ :حممد ؟ 

  )) فكيف اجلمع ؟  هو سماكم المسلمين ((براهيم مسلمني إن اهللا سبحانه وتعاىل مسى لك السائل :

  من الذي مساه ؟  السائل :

   براهيم ؛إ الشيخ :

  أو اهللا ؟   السائل :



  اهللا سبحانه وتعاىل؛ إن كان اهللا ما فيه إشكال؛  الشيخ :

  براهيم مساه اهللا مسلما ؟ إلكن  السائل :

يتلوا عليهم آياتك  ربنا وابعث فيهم رسوال منهم ((مساعيل قاال إبراهيم و إأيه مساه ألن اهللا قال ألن  الشيخ :

  )) وهو إذا كان األمر كذلك فهم مسلمون . ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

عد ومن يبتغ غير اإلسالم فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين كيف يهدي اهللا قوما كفروا ب (( 

أولئك جزائهم أن عليهم  إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظالمين

لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين خالدين فيه ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون إال الذين تابوا من 

ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك  بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم

هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا ولو افتدى به أولئك 

ومن يبتغ غير  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:   . ))لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين  

  ))  منهاإلسالم دينا فلن يقبل 

  هذه اجلملة مجلة أيش ؟  الشيخ :

  ؛  مجلة شرطية الطالب :

  )) وجوابه ؟  ومن يبتغ ((أين فعل الشرط ؟  الشيخ :

  . فلن يقبل منه )) ((مجلة:  الطالب :

  ملاذا اقرتن بالفاء يا رشيد ؟  الشيخ :

  ؛  ألن جواب الشرط لن؛ مصدر بلن وإذا صدر بلن وجب اقرتانه بالفاء الطالب :

  نعم . الشيخ :

  الواو هنا ؟  وهو في اآلخرة من الخاسرين )) ((قوله:  الشيخ :

  ؟  ما ذكرت هذا الطالب :



  ستئنافية ؟ حالية ؟ إقصودي ؛ ستئنافية وإال هذا مإويش هي عاطفة وإال للمعية وإال  أي الشيخ :

  واو للحال ؛  الطالب :

  ؛  آلخرة من اخلاسرين ؟ ما يستقيميف ا ال ما يصح؛ يصح فلن يقبل منه واحلال إنه الشيخ :

  ستئنافية؛ إ الطالب :

)) تكون معطوفة على جواب الشرط يعين  (( فلن يقبل منه وهو في اآلخرةستئنافية وإال عاطفة إإما  الشيخ :

؟ ال يقبل منه ؛ والثاين: ألنه خاسر يف  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فإنه يرتتب على ذلك شيئان شيء األول

  ؟ هاناقرءل ال ينفعه؛ هذه آية واحدة أظن اآلخرة ألنه يعمل العم

   الفوائد ويش وقفنا عليه ؟ الشيخ :

   ومن يبتغ غير اإلسالم دينا )) (( الطالب :

  والذي قبلها مأخوذ ؟  الشيخ :

    نعم . الطالب :

)) كيف استفهام مبعىن االستبعاد أي يبعد جدا إن  كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إيمانهم ((قال اهللا تعاىل: 

؛ وذلك ألن  مل ميتنع أن يهدي اهللا قوما كفروا بعد إميانه يعين ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا احلق فإن هدايتهم بعيدة

من عرف احلق مث ارتد عنه فهو أعظم جرما ممن مل يعرف احلق ومل يدخل فيه وبقي على كفره؛ وهلذا نقول: 

فر املرتد أعظم من الكافر األصلي ال يف الدنيا وال يف اآلخرة؛ ففي الدنيا يرتك الكافر األصلي على دينه وال الكا

جيرب على تركه؛ لكن املرتد ال يقر على ردته؛ بل جيرب على أن يعود إىل اإلسالم أو يقتل لقول النيب صلى اهللا عليه 

ل يبعد أن يهدي اهللا قوما كفروا بعد إميانه؛ أما من كانوا على وجل يقو  وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه )؛ اهللا عز

 الرسول )) وشهدوا أن الرسول حق )) (( (( الكفر أصال فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر .

 ثالثة وباملناسبة نقول: إن أل العهدية تنقسم إىل . هنا أل للعهد الذهين ألنه مل يسبق له الذكر لكنه معلوم ذهنا

أن تكون داخلة على ما  :فالعهد الذكري : ثالثة أقسام ،أقسام: للعهد الذهين؛ والعهد الذكري؛ والعهد احلضوري

والعهد الذهين أن تكون داخلة على شيء  ؛ والعهد احلضوري أن تكون داخلة على شيء حاضر ؛ سبق ذكره

املراد به رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه  حق ))وشهدوا أن الرسول  ((معلوم يف الذهن؛ فمثال قوله تعاىل: 



)) معناه أنه يتوقع أن يهداهم وهذا ال ميكن  كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إسالمهم ((وسلم؛ ألن قوله: 

بعد نزول القرآن إال أن يكون الرسول حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وتقول مثال وأنت يف البلد: جاء القاضي؛ 

العهد الذكري أن تدخل على ما سبق ذكره، على شيء قد سبق ذكره  . و؟ قاضي البلد املعروفأي قاضي ه

من املراد بالرسول ؟ األول، الرسول  )) رسوال فعصى فرعون الرسول كما أرسلنا إلى فرعون ((مثل قوله تعاىل: 

تكون داخلة على شيء العهد احلضوري أن  األول الذي أرسل إىل فرعون وهو موسى؛ وهنا العهد الذكري .

حاضر وهذه أكثر ما تكون يف أل الواقعة بعد اسم اإلشارة، الواقعة بعد اسم اإلشارة للحضور، للعهد احلضوري؛ 

ألن اإلشارة تدل على مشار إليه واملشار إليه يكون حاضرا فتقول مثال: هذا اليوم شديد احلر، أي يوم؟ احلاضر 

أل هناك أل ثانية  )) اليوم يعين اليوم احلاضر. اليوم أكملت لكم دينكم ((: يومنا هذا يوم احلاضر؛ وكقوله تعاىل

، أل اجلنسية تكون لبيان احلقيقة، لبيان احلقيقة ولبيان استغراق احلقيقة؛ قسيمة لألل العهدية وهي أل اجلنسية

فإذا قلت: الرجال أكمل من النساء؛ هذه لبيان احلقيقة اجلنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء؛ وال يعين 

واضح؟ ل أن كل واحدا من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء؛ ففي النساء من هي خري من كثري من الرجا

يعين كل  إن اإلنسان لفي خسر)) إن اإلنسان لفي خسر)) (( ((طيب وتكون للعموم مثل قوله تعاىل: 

الرسول  وشهدوا أن ((إنسان، إن كل إنسان لفي خسر؛ وهذه عالمتها أن حيل حملها كل بتشديد الالم؛ هنا 

))  وجاءهم البينات (( . ه وسلمصادق فيما أخرب به عادل فيما حكم به صلى اهللا علي أي حق ثابت حق ))

جاءهم البينات يعين اآليات البينات اليت تبني صدق ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ والبينات مؤنث 

لكن مل يؤنث فعله لوجهني؛ الوجه األول: أن تأنيثه غري حقيقي؛ والوجه الثاين: أنه فصل بينه وبني الفعل؛ وقد 

واهللا ال يهدي  (( . وجاءهم البينات )) (()) ألنه جيوز هذا وهذا؛ جاءتهم البينات ((جاء يف القرآن مؤنثة 

ستئنافية وهي كالتعليم ملا قبلها من حيث املعىن كأنه يقول إمنا ال يهديهم اهللا ألم إ)) اجلملة  القوم الظالمين

حيث بانوا هلم احلق واتضحت وجهه )) الظاملني الذين ظلموا أنفسهم  واهللا ال يهدي القوم الظالمين ظلمة؛ ((

  ؛ أولئك جزائهم أن عليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين )) ((وجل:  مث قال اهللا عز ومع ذلك كفروا .

 وشهدوا )) كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا )) قوله: (( ((اآلية األوىل مل نعرا؛ قوله: 

ولكن حيتمل معىن آخر وهو أن تكون للحال يعين وقد شهدوا أن الرسول حق،   كفروا ))؛ ((معطوف على 

 كفروا بعد إيمانهم وشهدوا )) )) (( كفروا ((كفروا بعد إميام وقد شهدوا أن الرسول حق؛ ألن عطفها على 

م لعنة اهللا أولئك جزائهم أن عليه ((وجل:  مث قال اهللا عز  الكفر لو كان فيه شهادة ال تنفع الشهادة فيه .

أي املشار إليهم هم الذين كفروا بعد إميام وشهدوا أن الرسول  )) أولئك والمالئكة والناس أجمعين )) ((



؛ وأتى بصيغة اإلشارة على وجه البعد، على وجه البعد إشارة إىل احنطاط مرتبتهم؛ ألن  حق وجاءهم البينات

 علو مرتبة وقد تكون إشارة إىل احنطاط املرتبة؛ وهنا إشارة إىل إىل القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إىلاإلشارة 

أي مكافئتهم على  جزائهم )) (( . احنطاط مرتبتهم فهم الحنطاط مرتبتهم بعيدون يشار إليهم إشارة البعد

عليهم هذه على تفيد أن اللعنة أتتهم على وجه االستحقاق ومن أمر عال؛  )) أن عليهم لعنة اهللا ((عملهم 

 (( ألا لعنة ولعنة اهللا هي طرده وإبعاده عن رمحته أي أن اهللا سبحانه وتعاىل طردهم وأبعدهم عن رمحة اهللا .

لكن صار فيه )) أي ولعنة املالئكة ؛ واملالئكة مجع ملك وأصله مألك من األلوكة وهي الرسالة  والمالئكة

اإلعالل بالقلب يعين بالقلب قلب املكان ما هو قلب احلرف وذلك بأن قدمت الالم وأخرت اهلمزة فصار مألك 

ومجع مألك مالئكة مث سهل وقيل ملك بدل مألك؛ املالئكة هم جنس من املخلوقات عامل غييب خلقهم اهللا 

يأكلوا ومل يشربوا فهم ال يبولون وال يتغوطون؛ وهلذا  تعاىل من نور وجعلهم صمدا ال يأكلون وال يشربون؛ فإذا مل

 (( . إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ال يمسه إال المطهرون )) ((وصفهم اهللا تعاىل بأم مطهرون فقال: 

 أجمعين (()) الناس هم بنو آدم وأصلها أناس فحذفت اهلمزة ختفيفا لكثرة االستعمال؛ وقوله:  والناس أجمعين

د، توكيد ملا قبلها مباشرة أو ملا قبلها وما قبل الذي ما قبلها ؟ للجميع، املالئكة أمجعني والناس أمجعني )) توكي

)) خالدين فيها حال يعين خالدين يف هذه اللعنة، ما كثني فيها إما على سبيل األبد  خالدين فيها ((  طيب .

يف املكث ل ماملكث الطويل ويستعيف ألن اخللود كما قال أهل اللغة يستعمل  ؛وإما على سبيل املكث الطويل

الدائم؛ ولكن هنا هل يراد به املكث الطويل أو الدائم ؟ الدائم ، املراد به الدائم ألن هؤالء كفرة والكفرة خالدون 

ديد أي ال ميكن أن )) التخفيف ضد التشال يخفف ال يخفف عنهم العذاب)) (( (( ؛ خلودا دائما يف العذاب

قال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من ((، يهون عليهم العذاب يوما واحدا؛ وهلذا 

)) شف ـ أعوذ باهللا ـ  طلبوا دعاء املالئكة ليكونوا واسطة بينهم وبني اهللا، مث مع ذلك مل يقولوا أدعوا  العذاب

 يخفف عنا يوما من العذاب ((من شدة خجلهم وانكسارهم أمام اهللا، مث قالوا:  )) ربكم أدعوا ((ربنا، قالوا: 

)) ومل يطلبوا اإلنقاذ من العذاب مطلقا ومل يطلبوا أن خيفف عنهم العذاب دائما؛ ألم عرف عارفون بأم 

ال يخفف  (( خمطئون بل خاطئون؛ فلهذا طلبوا أن خيفف العذاب يوما واحدا؛ ولكن لن يكون ذلك؛ وهلذا قال:

)) أي ميهلون ويؤخرون بل يبادرون بالعذاب؛ وتأملوا ـ  وال هم ينظرون ((العذاب يعين العقوبة  عنهم العذاب ))

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها  ((بارك اهللا فيكم ـ قوله تعاىل يف أهل النار: 

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا  ((وقال يف أهل اجلنة:  )) يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم

)) إذا فصار هناك فرق بني هؤالء وهؤالء؛ ألن  جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها )) (( حتى إذا جاءوها



إذا وصلوا  فإم أهل النار ـ والعياذ باهللا ـ يبادرون بفتحها فيقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها؛ أما أهل اجلنة

وقفوا على قنطرة بني اجلنة وبني النار فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا خاصا غري اقتصاص األول  إىل اجلنة

الذي يكون يف عرصات القيمة من أجل أن يزال ما يف قلوم من الغل واحلقد حىت يدخلوا اجلنة وهم على 

))؛ وهلذا نقول يف الواو هنا إا عاطفة على جواب  لينإخوانا على سرر متقاب (( أصفى ما يكونون من املادة

الشرط احملذوف حىت إذا جاءوها حصل كيت وكيت وفتحت أبواا وليست زائدة كما قيل به وال واو  كما قيل 

)) يعين وال هم  وال هم ينظرون ((به أيضا؛ بل هي واو عاطفة على الوجه املعتاد واملعطوف عليه حمذوف؛ إذا 

يؤخر عنهم العذاب بل يبادرون به؛ بل إم يبادرون به قبل أن تقوم الساعة كما قال اهللا تعاىل آلل ميهلون و 

بل إم  النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )) ((فرعون: 

كة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا المالئ يبادرون بالعذاب قبل أن ميوتوا ((

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والمالئكة باسطوا  ((ويوخبون قبل أن ميوتوا  الحريق )) عذاب

  أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اهللا غير الحق وكنتم عن  أيديهم

)) إم واهللا ألشحاء يف هذه األنفس، أشحاء؛ ألن النفس إذا  أخرجوا أنفسكم (()) وتأمل قوله: تستكبرون 

)) أعطونا إياها؛ إىل أي  أخرجوا أنفسكم ((بشرت بالعذاب نكست وامشأزت ورجعت يف اجلسد فيقولون: 

فما بالكم ـ والعياذ باهللا ـ ذه البشارة حسية القبيحة يف  اليوم تجزون عذاب الهون )) ((شيء ؟ إىل العذاب 

خروجه من الدنيا ومفارقة األهل واألموال واألوطان إا لساعة حرجة ـ نعوذ باهللا ـ ونسأل اهللا أن حيسن لنا حال 

آلبدين ـ اولكن اخلامتة ـ، حالة حرجة فهم ال ميهلون وال ينظرون يف العذاب من حني أ يأتيهم األجل إىل أبد 

 إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم ((يقول:  . والعياذ باهللا ـ نسأل اهللا لنا ولكم العافية

)) اللهم لك احلمد، رمحة اهللا سبقت غضبه؛ هؤالء الذين كفروا بعد إميام وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 

إال الذين تابوا من بعد ذلك  ((البينات وقامت عليهم احلجة من كل وجه؛ إذا تابوا إىل اهللا تاب اهللا عليهم 

)) تابوا أي رجعوا إىل اهللا؛ فالتوبة الرجوع إىل اهللا من معصيته إىل طاعته؛ ومن اهلرب عن إىل اللجوء  وأصلحوا

إىل بابه؛ وللتوبة مخسة شروط أقرأها عليكم وأطالبكم ا : الشرط األول: اإلخالص هللا؛ بأن يقصد اإلنسان 

بتوبته مراعاة اخللق أو شيئا من أمور الدنيا؛ ألن التائب  بتوبته وجه اهللا بأن يتوب عليه ويتجاوز عنه ال أن يقصد

ليعلم الناس أنه تاب ورجع فيمدحوه على ذلك؛ هذا ال تنفعه التوبة وال تقبل منه؛ أو يقصد  قد يريد مراعاة اخللق

زوجة قال )) وهو يريد  ومن يتق اهللا يجعل له من أمره يسرا ((بتوبته شيئا من أمور الدنيا يسمع أن اهللا يقول: 

لعلي أتقي اهللا حىت ييسر يل زوجة؛ هذه التقوى أو هذه التوبة ضعيفة جدا؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم حممد بن 



عبد الوهاب رمحه اهللا يف كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا؛ هذه إرادة نازلة لكنها 

ىل الناس مبا يتقرب به إىل اهللا وهذا شيء عظيم أن جيعل ليست باألول، ليست كاألول، األول يريد أن يتقرب إ

ما هللا للخلق؛ أما هذا ال ما أراد هذا الشيء، أراد أن يتقرب إىل اهللا من أجل ييسر له شيئا من أمور الدنيا؛ 

أرد واآلخرة هو يف غفلة عنها؛ إذا هذا الذي أراد بالتوبة أحد األمرين توبته مردودة عليه بالنسبة لألول الذي 

والثاين من شروط التوبة: الندم على ما فعل من الذنب؛  . الرياء؛ وضعيفة جدا بالنسبة للثاين، اإلخالص هللا هذه

والندم أشكل على بعض الناس قال كيف يندم واحد ؟ إنسان ما يقدر أن يندم نفسه؛ ولكنه يف احلقيقة ال 

اإلنسان باحلسرة على ما فعل ال أن يكون ما فعل،  إشكال فيه، ال إشكال فيه إطالقا؛ ألن معىن الندم أن يشعر

ال أن يكون الفعل وعدمه عنده سواء؛ يعين هو يشعر بأنه اآلن حتسر كما يقول العامة حتسر كيف يفرغ من هذا 

الثالث: أن يقلع عن املعصية، أن قلع عن املعصية يف احلال؛ فإن كانت هللا فإما أن ترك واجب أو فعل  الشيء .

كان فعل حمرم أقلع عنه، فارقه حىت لو كانت شربة اخلمرة يف فمه وجب عليه أن ميجها ؛ وإن كانت   حمرم؛ فإن

للمخلوق فالبد أن يعطيه حقه أو يتحلله منه؛ إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا علم به صاحبه، بدنيا مثل 

هذه إن كان الذي جين عليه  الضرب، ماليا مثل أخذ املال أو جحد مال جيب عليه لشخص، عرضيا مثل الغيبة؛

استحالله ألنه رمبا إذا علم ال حيل؛ قد علم بالغيبة فالبد من استحالله وإن مل يعلم فال حاجة إىل إخباره مث 

ولكن بدل أن دنس مسعته يف الس يف جملس من االس ميدحه مبا فيه يف نفس ذلك الس؛ ألن احلسنات 

للمخلوق فالبد من أيش ؟ من استحالله إن كان ماليا إن كان بدنيا أو ماليا يذهنب السيئات؛ هذه إذا كان حقا 

أو عرضيا علم به؛ إذا كان هللا قلنا إن كان فعل احملرم يقلع عنه فورا؛ وإن كان ترك واجب وجب عليه أن يتالفاه 

ويف أثناء وجوده ما تقولون يف رجل غصب أرضا وجعل فيها زرعا  إن كان ميكن تالفيه وإن كان ال ميكن سقط .

فيها تاب إىل اهللا فماذا يصنع ؟ يردها عليه ؛ هو سريدها لكن اآلن هو مستوي عليها اآلن مشي من أثنائها إىل 

طرفها مشي يف معصية وبقائه إن بقي فهو يف معصية فماذا يفعل ؟ خيرج ؛ قال العلماء: إن خروجه هذا ليس 

من الشيء ال يعطى حكم الشيء؛ وهلذا لو أن احملرم تلطخ  مبعصية ألنه خروج للتخلص من املعصية والتخلص

بطيب وأراد أن يغسله البد أن يباشره مباشرته للطيب عند غسله جائز وإال حرام ؟ جائز ألنه يريد أن يتخلص 

منه؛ كذل االستنجاء إذا أراد اإلنسان أن يستنجي يباشر النجاسة بيده؛ وهذه املباشرة مباشرة النجاسة باليد 

زة ألا من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها؛ فكذلك هذا الذي تاب من أرض مغصوبة وكان يف جائ

  وسط األرض ومشى أقول هذا املشي طاعة ألنك إمنا مشيت من أجل التخلص ؛ كم هذه من شرط ؟ ثالثة .



ال تصح كرجل من عادته أن والرابع: أن يعزم على أن ال يعود؛ فإن تاب وهو مل يعزم على عدم العود فإن توبته 

يسهر يف شرب اخلمر يف الباراة بارة اخلمر ـ والعياذ باهللا ـ ويف ليلة من الليايل صارت السماء ممطرة وجاء إىل البارة 

وإذا هي مغلقة فقال: تبت ؛ ولكن من نيته أنه إذا كانت صحوا وفتحت الباراة فسيحضر ويشرب اخلمر؛ ما 

ائب، هذا أقرب ما له أن تكون توبته سخرية؛ كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو تقولون يف هذا ؟ هذا ليس بت

أيضا مع أصحابه الذين يأتون بعباد اهللا وجيعلوم بينهم ويسلطون عليهم سكاكني كالة ميزقون ا حلومهم فقال 

))  نكونن من الخاسرينربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ل أحدهم استغفر اهللا وأتوب إليك ((

يا فالن ويش تقول بفالن ؟ يريد يرسب؛ هل هذا توبته صحيحة ؟ ال؛ ألنه ما أقلع ولو أقلع حال قوله: أستغفر 

 ماذا تقولون فيه؟ ؛فالن حني ما قال الكالم يال هاتوامن اهللا وأتوب إليه لكن ما عزم على أن ال يعود بدليل إنه 

؛ حنن نقول العزم على أن ال يعود أو الشرط أن ال يعود ؟ العزم على أن ال  حقيقة توبة نقول هذا الرجل ما تاب

  يعود، العزم على أن ال يعود

 



والرابع: أن يعزم على أن ال يعود؛ فإن تاب وهو مل يعزم على عدم العود فإن توبته ال تصح كرجل من عادته أن  

بارة اخلمر ـ والعياذ باهللا ـ ويف ليلة من الليايل صارت السماء ممطرة وجاء إىل البارة  ،يسهر يف شرب اخلمر يف الباراة

وإذا هي مغلقة فقال: تبت ؛ ولكن من نيته أنه إذا كانت صحوا وفتحت الباراة فسيحضر ويشرب اخلمر؛ ما 

ن يتوب من الغيبة وهو تقولون يف هذا ؟ هذا ليس بتائب، هذا أقرب ما له أن تكون توبته سخرية؛ كرجل أراد أ

أيضا مع أصحابه الذين يأتون بعباد اهللا وجيعلوم بينهم ويسلطون عليهم سكاكني كالة ميزقون ا حلومهم فقال 

))  ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ((أحدهم استغفر اهللا وأتوب إليك 

رسب؛ هل هذا توبته صحيحة ؟ ال؛ ألنه ما أقلع ولو أقلع حال قوله: أستغفر يا فالن ويش تقول بفالن ؟ يريد ي

اهللا وأتوب إليه لكن ما عزم على أن ال يعود بدليل إنه من حني ما قال الكالم يال هاتوا فالن؛ ماذا تقولون فيه؟ 

يعود ؟ العزم على أن  نقول هذا الرجل ما تاب توبة حقيقة ؛ حنن نقول العزم على أن ال يعود ؟ أو الشرط أن ال

ال يعود، العزم على أن ال يعود يعين معناه لو أنه عزم أن ال يعود ولكن سولت له نفسه فيما بعد فعاد هل تبطل 

التوبة األوىل أو ال؟ ال تبطل التوبة األوىل؛ لكن حيتاج إىل توبة جديدة للعودة األخرية أما التوبة األوىل فقد متت؛ 

لو أنه عاد وتاب توبة نصوحا مث عاد ؟  . م أن ال يعود ال أن ال يعود؛ واضح ؟ طيبوهلذا نقول الشرط العز 

( أن رجال كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا يتوب مث عاد يتوب وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم 

غفرت لعبدي ويأخذ به قد  فتاب منه ثم أذنب فتاب فقال اهللا تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب

) ألن هذا الرجل كان خملصا؛ ولكن هذا كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ال ينطبق  فليعمل ما شاء

على كل تائب إمنا أخربنا الرسول عليه الصالة والسالم عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن ال حيصل لكل 

إن انقطع وقت القبول فال توبة؛ وانقطاع وقت القبول الشرط اخلامس: أن تكون التوبة يف وقت القبول؛ ف . تائب

نوعان: عام، وخاص؛ فاخلاص حضور األجل لكل إنسان بعينه؛ والعام طلوع الشمس من مغرا، طلوع الشمس 

وليست التوبة للذين يعملون السيئات  ((من مغرا نعم فإذا حضر األجل فإن التوبة ال تنفع؛ لقول اهللا تعاىل: 

)) وإذا كان هذا الشرط حمققا دل هذا على أن التوبة واجبة  أحدهم الموت قال إني تبت اآلن إذا حضر حتى

على أيش؟ على الفور؛ ألن أحدا ال يعلم مىت يأتيه املوت؛ فإذا كنت ال تعلم مىت يأتيك املوت لزم من ذلك أن 

ذا قدر أن األجل أتاك بغتة وإذا تبادر بالتوبة وأن يكون دائما على بالك أنك تائب إىل ربك راجع إليك حىت إ

قينا وإياكم من غفلة القلوب ـ القلوب غافلة ما حتسب هلذا الشيء أنت على أمت االستعداد ـ نسأل اهللا تعاىل أن ي

حسابا والواجب أن اإلنسان حيسب هلذا الشيء حسابا، يكون دائما على ذكر التوبة؛ وهلذا كان نبينا صلى اهللا 

 أكثر من سبعني مرة ويتوب إليه أكثر من سبعني مرة؛ أما العام فهو طلوع الشمس من عليه وسلم يستغفر اهللا



مغرا؛ ألن الشمس هذه تدور بإذن اهللا منذ خلقها اهللا إىل أن يأذن اهللا بوقوفها؛ والعجيب أا ال تتقدم وال 

السنبلة تطلع يف الساعة كذا الدقيقة  ؛ انظر إىل طلوعها مثال اليوم، اليوم الثاين من برجتتأخر، ال تتقدم وال تتأخر

كذا؛ هذا يوم نفسه من مئات السنني السابقة وهي تطلع عليه، على هذا القدر الساعة والدقائق ما ختتلف؛ لو 

أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لوجدا أا مل ختتلف خترج يف هذا اليوم من برج السنبلة يف الساعة الفالنية 

إىل يوم القيمة وهي إذا غربت كما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق الذي  والدقيقة الفالنية

؟ إما أن  وجل وتستأذن هل خترج وإال ترجع ال ينطق عن اهلوى إذا غربت تسجد حتت العرش تعظيما هللا عز

إذا رآها الناس آمنوا  يؤذن هلا وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت؛ فرتجع من حيث جاءت وخترج من مغرا ف

على  ، طبيعة  هذا العامل ؛ ألم حينئذ يعلمون أن هلا ربا مدبرا؛ أما اآلن فيظن أا طبيعة كلهم، كلهم يؤمنون

؛ ولكن   ، املؤمن والكافر كلهم يؤمنون هذا النظام؛ لكن إذا ختلت النظام رجعت الشمس من املغرب آمنوا كلهم

تي بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في يوم يأ ((كما قال اهللا تعاىل: 

فلما  ؛ ألن هؤالء آمنوا كإميام الذين نزل م العذاب واهللا تعاىل يقول: (( )) ما ينفعهم اإلميان إيمانها خيرا

ما رأوا بأسنا سنة اهللا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم ل رأوا

؛ وقد قال بعض العلماء  )) فاملهم أن شروط التوبة إذا مخسة خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون التي قد

؛ ولكن البد من هذين الشرطني، البد من  إا ثالثة فأسقطوا اإلخالص وأسقطوا أن تكون يف وقت القبول

   اإلخالص وأن تكون يف وقت القبول .

  الشمس إذا طلعت من مغرا هل ترجع أو تستمر ؟ السائل :

، ال أعلم يف هذا شيئا هل هي ترجع دائما أو إذا خرجت على الناس ورآها   واهللا ما أعلم يف هذا شيء الشيخ :

كلهم ودارت أربعا وعشرين ساعة؛ ألنه البد أن تدور أربعا وعشرين ساعة عشان خترج على الناس كلهم يعين 

   بعا وعشرين ساعة فإذا وصلت منتهاها حينئذ حنن ما ندري اهللا أعلم هل تستمر وإال ترجع .البد أن تدور أر 

  كيف اخللود يف اللعنة ؟  عليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين خالدين فيها )) ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؛  اللعنة ألن فيها أي يف اللعنة

   . ما هو بلسان املقال هذا بلسان احلال، معناه إن الناس يلعنون  ال ال الشيخ :

  



شيخ أحسن اهللا إليك؛ سؤال إنسان يقع يف معصية كبرية وقد ال يعلم هذه املعصية معينة فكيف يتوب  السائل :

  منها ؟ 

  نعم ؟  الشيخ :

املعاصي  قد ال يعرف هذه املعصية هل هي صغرية أو كبرية فال يدري عن هذه املعصية فتوبته عن هذه  السائل :

  ؟

  يعين كأنك تقول: هل تصح التوبة على وجه اإلمجال هذا ؟  الشيخ :

  أي  السائل :

؛ ألن اإلنسان قد ال حييط بذنوبه؛ وهلذا قال: اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما  نعم تصح الشيخ :

   أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين .

  هل املراد منها اجلنس ؟ على النساء )) الرجال قوامون ((قوله تعاىل:  السائل :

  ؛ أي نعم الشيخ :

  على اجلنس وإال على كل فرد ؟  صح األلف الالم طيب ت السائل :

  ؛  ال ال اجلنس الشيخ :

  ؟  ما تصلح على كل فرد السائل :

عليهم  ال تصلح على كل فرد ألنه يوجد رجال سفهاء تقوم عليهم النساء ويوجد ما هلم عقول تقوم الشيخ :

   النساء.

  ؟لعنة اجلن مع أن اجلن مكلفني ذكر اهللا لعنة املالئكة والناس ومل يذكر  السائل :

، واهللا أعلم إنه ملا كان اجلن غالبهم شياطني تضل الناس ذكر الذين أكمل منهم  الظاهر أنه واهللا أعلم الشيخ :

  وهم اإلنس واملالئكة .



أن سبب نزوهلا أن  كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إيمانهم )) ((اىل: ذكر بعض املفسرين يف قوله تع السائل :

رجال ارتد بعد إسالمه مث أسلم فأرسل قومه أن يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين ماذا يصنع هل إسالمه 

  ؟ كيف يهدي اهللا قوما )) ((صحيح ؟ فأنزل اهللا تعاىل قوله: 

  )) هذا صحيح لكن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .  تابوا إال الذين ((فأنزل اهللا:  الشيخ :

  شيخ جاء يف احلديث إن أول اآليات طلوع الشمس من مغرا ؛ لكن يسبقها الدجال فكيف ؟ السائل :

، اآليات الكبار وإال ما فيه شك إنه فيه آيات تكون قبل  ما مينع أن يكون املراد به اآليات الكبرية الشيخ :

  الشمس من مغرا .طلوع 

  وما أوتي )) ((ويف البقرة  وما أوتي موسى وعيسى والنبيون )) ((وجل:  يف أل عمران قال اهللا عز السائل :

  كيف ؟ 

  يعين أنه أعاد الفعل هناك ومل يعده هنا ؟ الشيخ :

واملعىن أنزل علينا ))  (( و أنزل إلينا )) ((الظاهر اهللا أعلم ما أدري إن مل يكن اختالف تعبري مثل  الشيخ :

ووجه اخلطاب مباشرة إىل الناس صار البد أن يصرحوا  قولوا آمنا باهللا )) ((:  واحد؛ أو إنه ملا قال هناك

   باإلميان مبا أويت النبيون ـ فاهللا أعلم .

  شيخ هناك عالمة على قبول التوبة ؟ السائل :

احلي تؤثر عليه الذنوب جتد إنه ينقبض ويضيق صدر  عالمة ألن الذنوب تؤثر على القلب احلي، القلب الشيخ :

أفمن شرح صدره لإلسالم فهو على نور من ربه فويل  ((، قال اهللا تعاىل:  ؛ فإذا تاب انشرح صدره اإلنسان

)) وكذلك أيضا من عالماا إن اإلنسان بدل أن يكون  من ذكر اهللا أولئك في ضلل مبين للقاسية قلوبهم

وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه  ((معه فطور عن الطاعة جيد معه نشاطا على الطاعة ألن اهللا تعاىل قال: 

قد يدق واحد ويضربه ويضيق صدره؛  . ) فيزداد اإلنسان نشاطا يف الطاعة إذا قبل اهللا توبتهوهدى ) فتاب عليه

إنه ليران  : (فأنه من آثار الذنوب كما قال النيب عليه الصالة والسالم انقباضا ا كان اإلنسان عاديا وجدلكن إذ

   . ) على قلبي وإني أستغفر اهللا أكثر من سبعين مرة



  ؟  يعين من الذين )) الذين كفروا ((هذا مستثىن من  إال الذين تابوا وأصلحوا )) ((شيخ قوله تعاىل:  السائل :

  مما سبق؛  الشيخ :

  من الذين كفروا ؟  السائل :

   كفروا بعد إيمانهم )) ((نعم  الشيخ :

  وحال هذا النصب ؟  السائل :

  حال أيش؟  الشيخ :

   حال االستثناء حال النصب ؟ حمله ؟ السائل :

  ؛ ألن قبله تام موجب . أي نعم  الشيخ :

   القادم إن شاء اهللا .طيب الذي ما ذكرنا اإلعراب خله للدرس  الشيخ :

   املرتد يستتاب ؟ السائل :

  نعم ؟   الشيخ :

  ؟ل يستتاب املرتد وإن مل يتب ه السائل :

اجلواب اآليات الكثرية أنه إذا تاب اإلنسان ارتفع عنه نصوص يف القرآن السنة إذا تاب عاد على ما   الشيخ :

االستتابة هي اليت اختلف فيها العلماء هل هي  هو عليه؛ لكن مسألة االستتابة ؛ أي خصت السنة والقرآن؛

تركناه أو نقتله واجبة أو يقتل بدون استتابة وإال إذا تاب ما فيه إشكال؛ إن احملل يلزم أن نستتيبه أوال فإن تاب 

  والصحيح أن االستتابة راجعة إىل رأي اإلمام . ,حسابه على اهللا 

  يقتل فهل تصح منه ؟رجل وجب عليه القصاص فتاب قبل أن  السائل :

؛  ما تقولون ؟ يقول: رجل وجب عليه القصاص فلما أحضر السيف لقتله قال: أستغفر اهللا وأتوب إليه الشيخ :

، أحيانا يوضع السيف  ؛ ألنه ميكن أن ال يقتص منه ؛ ال ميكن لذنوب أخرى ؟ أيه تقبل هل تقبل توبته أو ال



، ولو واحد  ولو واحدا ؟ ولو واحدا إذا قالوا عفونا جيب يرفع السيف . ؛ على رقبته مث يقول أولياء املقتول عفونا

  من ألف.

  ذكر أو أنثى ؟  السائل :

  وشيء نكرة يف سياق الشرط فتعم . فمن عفي له من أخيه شيء )) ((ما تقرأ القرآن ؟  الشيخ :

وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إيمانهم  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

البينات واهللا ال يهدي القوم الظالمين أولئك جزائهم أن عليهم لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين خالدين 

فيها ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم إن 

ا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم  ذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادو ال

 .كفار فلن يقبل من أحد مأل األرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين )) 

أن  كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تبارك وتعاىل: 

   . الرسول حق وجاءهم البينات واهللا ال يهدي القوم الظالمين ))

  مناقشة ؟  أهذا مبتد الشيخ :

  طيب ما املراد باالستفهام هنا ؟  الشيخ :

  اإلبعاد ؛  الطالب :

  ، يبعد أن اهللا يهدي . االستبعاد يعين الشيخ :

  ما هي يا أمحد ؟ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أن وجه االستبعاد ثالثة أمور  الشيخ :

  ؛  أنه كفروا بعد إميام الطالب :

  ؛  نعم الشيخ :

  ؛  جاءهم احلق مث كفروا الطالب :

   نعم ؛ الشيخ :



  ؛  وجاءم البينات  السائل :

  يعين فقامت عليهم احلجة من كل وجه مث كفروا هؤالء ال يهتدون . الشيخ :

  املراد هنا هداية اإلرشاد أو هداية التوفيق ؟ واهللا ال يهدي القوم الظالمين ))  ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؛  هداية التوفيق الطالب :

  التوفيق . الشيخ :

  ما الدليل على أن اهللا يهدي الظاملني هداية إرشاد ؟  الشيخ :

  ؛  ألنه إذا جاء الرسل ظهر هلم احلق الطالب :

فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا  ((م الرسل فقد بينوا ؛ قال اهللا تعاىل: أحسنت متام ألنه إذا جاءه الشيخ :

  . العمى على الهدى ))

  ؟ ال يهدي القوم الظالمين )) ((ما املراد م ؟ ))  الظالمين ((قوله:  الشيخ :

  ؛  املراد به الكافرين الطالب :

  ؟ طيب ما الدليل  الشيخ :

  ))  الكافرون هم الظالمون((  الطالب :

  )) كفروا بعد إميام .كفروا بعد إيمانهم ((؛ وهذه اآلية  نعم الشيخ :

  ؟ جزائهم )) ((يف  أأين خرب املبتد هم لعنة اهللا ))جزاءهم أن علي ((قوله:  

واجلملة  ؛ الثاينأ خرب مبتد )) أن عليهم لعنة اهللا ((؛  ثاين أمبتد جزائهم )) (( أمبتد )) أولئك (( الطالب :

  ؛  األول أالثاين وخربه خرب مبتد

 )) أن عليهم لعنة اهللا (( ثاين؛ و أمبتد جزاء )) ((و أمبتد )) أوالء ؛ (( أمبتد جزاء )) ((نعم متام  الشيخ :

  األول . أالثاين وخربه خرب مبتد أاملبتدثاين؛ واجلملة من  أخرب مبتد



  مفرد أو مجلة ؟  أن عليهم لعنة اهللا )) ((اخلرب هنا مفرد أو مجلة ؟ فيصل اخلرب هنا  الشيخ :

  مجلة . الطالب :

  ؟  الناس )) (( و الشيخ :

  ؛  كذلك الطالب :

؛ وكذلك  كيف كذلك ؟ يلعنوم ؟ يلعنوم يعين ؟ يعين يدعون عليهم باللعن وميقتوم ويبغضوم الشيخ :

  املالئكة .

   ؟ ينظرون )) ((خالد ما معىن  ال يخفف عنهم العذاب وال هم ينظرون )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ال ميهلون الطالب :

  أي ال ميهلون .))  ال ينظرون ((إذا  الشيخ :

هل هذا النفي  (( ال يخفف عنهم العذاب ))والتخفيف هنا عام يف كل وقت أم ماذا ؟ املهم سؤايل  الشيخ :

  عام أو خمصوص بوقت دون وقت ؟ 

  ؛  عام الطالب :

  الدليل ؟  الشيخ :

   وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب )) (( الطالب :

  ومل حيصل هلم ذلك . الشيخ :

 الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ))إال  ((؛  الدرس أمبتد إال الذين تابوا )) ((قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

  أخذناها ؟ 

  بقيت الفوائد ؟  الطالب :

   كلها ما أخذناها ؟ نعم نكمل اآلية .  ومن يبتغ )) (( الشيخ :



  

  

؛ واألصل يف املستثىن أن  مستثىنالذين ))  (( ؛  وإال أداة استثناء إال الذين تابوا من بعد ذلك )) ((قال: 

يكون من جنس املستثىن منه؛ وإن خرج عن جنسه فهو على خالف األصل والبد من دليل يدل على أنه ليس 

إال  ((من اجلنس؛ ويسمى املستثىن الذي من غري اجلنس يسمى مستثىن منقطعا لكن االستثىن هنا متصل قال: 

يعين إال الذين تابوا من بعد ذلك ))  ((إىل قوله:  ن بعدهم ))كفروا م ((هذا مستثىن من قوله: الذين تابوا )) 

إال الذين تابوا من بعد الكفر بعد اإلميان يعين فإن احلكم خيتلف فيه؛ والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية اهللا 

سبق من  املشار إليه مامن بعد ذلك ))  ((إىل طاعته؛ وهلا شروط مخسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها ؛ قال: 

الكفر؛ وأيت باإلشارة للبعيد الحنطاط مرتبتهم؛ ألن البعد قد يكون من عال وقد يكون من نازل؛ فإن كان البعد 

يعين أنه أشري إليهم إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء وإن كان أشري إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح؛  من عال

حوا ما جرى أو ما كان فعلهم سببا يف فساده يعين أصلحوا ما يعين أصلمن بعد ذلك وأصلحوا ))  (( قال:

أفسدوه مباشرة أو تسببا؛ فمثال إذا كانوا هؤالء أئمة قادة ملا كفروا كفر من يتعبهم فإن توبتهم ال تكفي حىت 

بكتابة  يصلحوا ما فسد على أيديهم وذلك مبحاولة إرجاع الذين كفروا تبعا هلم إىل اإلميان؛ إذا كان اإلنسان كفر

ما خيالف الدين فال يكفي أن يقول أستغفر اهللا وأتوب إليك ولن أعود إىل كتابة ما خيالف الدين حىت يصلح ما 

إال  ((أفسد؛ مباذا ؟ بأن يكتب ردا على ما كتب أوال؛ ألن املفاسد املتعدية البد فيها من إصالح؛ وهلذا قال: 

واجلواب هنا قد يبدوا غري مطابق مبا سبق؛ ألنه قد رحيم ))  الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور

يتوقع السامع أن يكون اجلواب فإن اهللا يتوب عليهم؛ ولكن اجلواب كان ثناء على اهللا بامسني من أمسائه ومها 

ا ولكن يؤخذ من هذين االمسني أن هؤالء الذين تابوا وأصلحو  فإن اهللا غفور رحيم )) ((الغفور الرحيم، قال: 

الغفور؛ هو من يغفر الذنوب؛ ومغفرة  . يغفر اهللا هلم؛ ألن مقتضى هذين امسني يعمهم فيغفر اهللا هلم ويرمحهم

؛ هو من يرحم العباد والرمحة صفة تقتضي اإلحسان واإلنعام؛ ويف  والرحيم . الذنوب هو سرتها والتجاوز عنها

مسان وهو أن اهللا تعاىل قد مجع بني املغفرة اليت ا زوال اجلمع بني الغفور والرحيم زيادة معىن على ما يتضمنه اال

املكروه وآثار الذنب؛ والرمحة اليت ا حصول املطلوب وهو النعمة واإلحسان؛ طيب إذا إذا تابوا وأصلحوا غفر 

 اهللا عزيقول   فهذه اآليات الكرمية نأخذ اآلن فوائدها . . اهللا هلم ؟ أجيبوا ؟ نعم، نعم غفر اهللا هلم ورمحهم

يف هذه اآلية فوائد؛  . ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين )) وجل: ((



؛ فأي عمل يكون على غري دين اإلسالم فهو باطل؛  فمن فوائدها: بطالن كل عمل ليس على دين اإلسالم

 دين اإلسالم غري مقبولة عند اهللا وال نافعة ومن فوائدها: أن مجيع األديان غري . فلن يقبل منه )) ((لقوله: 

فيشمل دين املسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين اوسية غير اإلسالم ))  ((للمتدين ا؛ لعموم قوله: 

ومن فوائدها: الثناء على دين اإلسالم، وأنه هو املقبول  فإن اهللا ال يقبله غري اإلسالم .وكل دين، كل دين 

مفهومه  ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه )) ((إىل اهللا ؛ ويؤخذ هذا من املفهوم، مفهوم قوله: احملبوب 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين يدينون بدين اإلسالم يتعبون  أن من ابتغى اإلسالم دينا يقبل منه .

بردا يف الدعوة إىل غري دين اإلسالم كالذين يسموم أبدام، ويهلكون أمواهلم، ورمبا ميوتون جوعا وعطشا وحرا و 

املبشرين وهم يف احلقيقة منصرون مضللون هؤالء ينفقون أمواال كثرية ويتعبون تعبا عظيما ويتعرضون للهالك، كل 

وقدمنا إلى ما عملوا  ((قال اهللا تعاىل:  وهو في اآلخرة من الخاسرين )) ((األعمال هذه نتيجتها أيش؟ هباء 

إن الذين   ((ال يستفيدون منه إطالقا ألنه على غري شريعة اهللا وقال اهللا تعاىل:  عمل فجعلناه هباء منثورا )) من

كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى 

بني غلبهم أو يغلبون إذا قام املسلمون مبا جيب لكن مباذا يغلبون ؟ ينزل شيء من السماء ي جهنم يحشرون ))

عليهم من نصرة دين اإلسالم ؟ الثاين، الثاين؛ وهلذا نأسف أن النصارى هلم هذا النشاط يف دعوم إىل الضالل 

 واملسلمون نشاطهم ال يبلغ وال عشرا من أعشاره مع أم على حق ولكن احلق ال بد أن ينتصر ولو بعد حني .

وفيها: أن اآلخرة فيها  . وهو في اآلخرة من الخاسرين )) ((ويف اآلية أيضا من الفوائد: إثبات اآلخرة؛ لقوله: 

ويوم يجمعكم ليوم  ((خسارة وربح، نعم فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا ورحبها، قال اهللا تعاىل: 

عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأوالد وحشم ليس التغابن يف الدنيا أن يكون  الجمع ذلك يوم التغابن ))

وخدم واآلخر ليس له إال ثوب يكسوا عورته هذا ليس بغنب حقيقة الغنب يوم القيمة، الغنب هو يوم القيمة حينما 

حيشر املتقون إىل الرمحن وفدا ويساق ارمون إىل جهنم وردا؛ هذا الغنب العظيم، وهذه اخلسارة العظيمة؛ وهلذا 

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم  ((علم أن اخلسران املبني هو خسارة يوم القيمة جيب أن ن

 هللا قوما كفروا بعد إيمانهمكيف يهدي ا ((وجل:  مث قال اهللا عز  . القيمة أال ذلك هو الخسران المبين ))

كيف يهدي  ((ـ نعوذ باهللا ـ؛ لقوله: من فوائد هذه اآلية: أن من ضل عن بصرية فإنه يبعد عن اهلدى  . ))... 

ومن فوائدها أيضا: أن من فسق عن بصرية فإنه يبعد أن يكون من  . ))...   قوما كفروا بعد إيمانهماهللا

ه يبعد أن يهدى ـ العدول؛ فإذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبني له احلق مث عصى واستمر على فسقه فإن

فنسب  كيف يهدي اهللا )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهلداية واإلضالل بيد اهللا؛ لقوله:  . والعياذ باهللا 



 )) ويضل اهللا الظالمين ويفعل اهللا ما يشاء ((اهلداية إليه؛ ويف آية أخرى أن اهللا نسب اإلضالل إليهم مثل: 

هال للهداية هداه اهللا ومن كان أهال ولكن جيب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية اهللا وإضالله حلكمة؛ فمن كان أ

فلما زاغوا أزاغ اهللا  ((وقال تعاىل: اهللا أعلم حيث يجعل رسالته ))  ((للضالل أضله اهللا، قال اهللا تعاىل: 

وجل يعلم إذا علم من املرء أنه ال يريد اهلداية أضله اهللا؛ وإذا علم أنه يريد اهلداية وأنه حريص  واهللا عز قلوبهم ))

طلبها أين ما كانت ويسلك ما كان عليه الدليل فإن اهللا تعاىل يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصريته حىت يرى عليها ي

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يستكرب ويعاين  احلق كأمنا يتلقاه عن يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .

ومن  .وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات )) كفروا بعد إيمانهم  : ((بعد أن تبني له احلق؛ لقوله

فوائدها: أن الكفر بعد اإلميان أغلظ من الكفر األصلي؛ ألن اهللا تعاىل استبعد أن يهتدي هؤالء؛ وأما الكافرون 

عسى اهللا أن يجعل بينكم  ((فإن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر يف سورة املمتحنة أن اهللا تعاىل قد يهديهم فقال اهللا: 

ومن فوائد هذه اآلية: أن  . واهللا قدير واهللا غفور رحيم )) ((وذلك باإلميان ين الذين عاديتم منهم مودة )) وب

النيب صلى اهللا عليه وسلم حق؛ ألنه الم هؤالء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق؛ والشك أن رسول 

ومن فوائد هذه اآلية: أن اهللا  وفيما أخرب به عن ربه .اهللا صلى اهللا عليه وسلم حق من عند اهللا صادق فيما قال، 

سبحانه وتعاىل مل يدع اخللق مهال بل أقام هلم احلجج وأقام البينات حىت ال يكون للناس على اهللا حجة؛ لقوله: 

ا هذه البينات تنقسم إىل أقسام: شرعية؛ وعقلية؛ وحسية؛ أما السمعية فهو القرآن؛ وأم .وجاءهم البينات ))  ((

قال فالعقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم يعلم أنه حق؛ فإنه ما أمر بشيء 

وال ى عن شيء فقال العقل ليته مل ينه عنه؛ وأما احلسية فظاهرة انتصاراته العظيمة يف  ،العقل ليته مل يأمر به

رق األرض ومغارا مع أم كانوا أذلة مستضعفون يف هذه املدة الوجيزة، وانتصار أصحابه حىت فتحوا مشا

األرض خيافون أن يتخطفهم الناس، هذا من أكرب األدلة على أنه رسول اهللا حقا؛ إذا فاآليات: شرعية؛ وعقلية؛ 

واهللا ال يهدي  ((ومن فوائدها: أن من أضله اهللا فإن ما ذلك لظلم منه، أي من الذين أضله؛ لقوله:  وحسية .

وا احلق وحتروا وتشوقوا له فإنه جديرون باهلداية؛ كذا يا يوسف ؟ ويش قلت ؟ وأما من طلب ؛ الظالمين ))القوم 

هم جديرون باهلداية ؛ من هم ؟ الذين كفروا؛ الذين كفروا بعد إميام وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ؛ 

(( أولئك جزائهم أن عليهم قال اهللا تعاىل:   ا .فهم جديرون باهلداية؛ هكذا قلنا يا مجاعة ؟ على العكس متام

يف هذه اآلية إثبات اجلزاء وفيها أن اجلزاء من جنس العمل؛ فإن هؤالء  . لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين ))

ومن  ملا ارتكبوا ثالث جرائم أو ثالثة أمور يف كفرهم كان عليه لعنة اهللا واملالئكة والناس، ثالث بثالث .

فوائدها: أن املالئكة ذو عقول يفهمون ويفعلون وليس كما قال بعضهم إم ليس هلم عقول، وما أغرب هذا 



القول وما أبعده من الصواب؛ ألننا إذا قلنا إن املالئكة ليس هلم عقول فإننا نطعن يف القرآن؛ ألن الوسيط الذي 

ال عقل له كيف ؟ كيف إذا قلنا ال عقل له ؟ إذا نقول ما بني حممد صلى اهللا عليه وسلم وبني اهللا ملك فإذا قلنا 

نأمن؛ ألن العاقل ال ميكن أن حيتمل قوله وال نقبل ؛ من أين نأخذ أن هلم عقوال ؟ من إثبات أم تصدر منهم 

يه )؛ لكن هذا ف(( والناس أجمعين )ومن فوائد هذه اآلية: أن أمثال هؤالء يلعنهم الناس مجيعا؛ لقوله:  اللعنة .

والناس  ((إشكاال وهو أنه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين وصفق ورائهم ويفزع معهم فكيف قال: 

نقول: ألم إذا صفق معهم وزمر ورائهم فهو منهم؛ فيكون هو ملعونا من الناس أمجعني،  ؟ أجمعين ))

ومن يتولهم منكم فإنه  ((تعاىل: فهو ضال ومن أعان كافر فهو كافر، قال اهللا اآلخرين؛ ألن من أعان ضاال 

خالدين فيها ال يخفف عنهم العذاب وال  ((مث قال اهللا تعاىل:   .منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين ))

فيها إثبات أن هؤالء الذين كفروا بعد إميام وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خالدون  .هم ينظرون )) 

واإلبعاد عن رمحته وليس مثة إال النار، بعد اجلنة ما فيه إال النار وليس بعد اهلدى إال يف لعنة اهللا أي يف الطرد 

ومن فوائدها: أم ـ والعياذ باهللا ـ دائما يف العذاب، يف عذاب ال خيف عنهم أبدا وال ينتظرون الفرج ال  الضالل .

ومن فوائد  وهذه اجلملة خربية وخرب اهللا تعاىل ال خيلف . ال يخفف )) ((بالتخلص منه وال بتخفيفه؛ لقوله: 

هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء يبادرون بالعذاب؛ فهم يبادرون بالعذاب إما يف الدنيا أو عند املوت وعند دخول 

؛ ولنذيقنهم من العذاب األدنى دون العذاب األكبر لعلهم يرجعون )) ((النار؛ ففي الدنيا قال اهللا تعاىل: 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم  ((وقال اهللا تعاىل: 

؛ ويف يوم القيمة حدث وال حرج  تتوفاهم المالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم )) ((؛ وعند املوت يرجعون ))

يف هذه اآلية من  . اهللا غفور رحيم ))إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن  ((مث قال اهللا تعاىل:  .

ومن فوائدها: أنه البد من مع التوبة من  . فإن اهللا غفور رحيم )) ((الفوائد: أن التوبة جتب ما قبلها؛ لقوله: 

وهذا واجب يف كل ما يتعدى جرمه إىل غريه أن يقوم بإصالح ما ترتب على  وأصلحوا )) ((اإلصالح؛ لقوله: 

ئد هذه اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الغفور والرحيم؛ وإثبات ما تضمناه من ومن فوا هذا اجلرم .

الصفة وهي املغفرة الرمحة؛ وهلذا نقول: كل اسم من أمساء اهللا فإنه دال على ثالثة أشياء، كل اسم من أمساء اهللا 

على األثر الذي يرتتب على هذه الصفة؛ لكن  فإنه دال على ثالثة أشياء: على ذات اهللا؛ وعلى الصفة؛ والثالث:

هذا الثالث ال يطرد يف كل اسم من أمساء اهللا؛ ألن األمساء غري متعدية ال يدخل فيها إثبات األثر؛ فالعلي مثال 

االسم والصفة األثر، االسم فيها إثبات االسم واصفة العظيم كذلك والكبري كذلك؛ لكن السميع فيها إثبات 



ة السمع، واألثر يسمع ؛ ومن هنا يعلم أن كل اسم فالبد أن يكون متضمنا لصفة؛ بدون استثناء السميع، والصف

   ؟ بدون استثناء؛ وليس كل صفة مستلزمة السم؛ قد يوصف اهللا بالشيء



؛ ألن األمساء غري متعدية ال يدخل فيها إثبات األثر؛ فالعلي لكن هذا الثالث ال يطرد يف كل اسم من أمساء اهللا 

مثال فيها إثبات االسم واصفة العظيم كذلك والكبري كذلك؛ لكن السميع فيها إثبات االسم والصفة األثر، 

االسم السميع، والصفة السمع، واألثر يسمع ؛ ومن هنا يعلم أن كل اسم فالبد أن يكون متضمنا لصفة؛ بدون 

وال يسمى مبا دلت عليه هذه  ؛ قد يوصف اهللا بالشيء ناء ؟ بدون استثناء؛ وليس كل صفة مستلزمة السماستث

مث قال اهللا  الصفة؛ وهلذا نقول: الصفات أوسع من األمساء، أوسع؛ ألن كل اسم متضمن لصفة وال عكس .

؛ ويستلزم اإلصالح أن يكون املصلح ومن فوائد اآلية: الثناء على املصلحني,  نعم إن الذين كفروا )) ((تعاىل: 

صاحلا؛ أليس كذلك؟ هذا هو األصل، أن كل مصلح فهو صاحل؛ وقد يكون املصلح غري صاحل فإن من الناس 

مثال من ينهى عن املنكر وهو يفعله ويأمر باملعروف وهو ال يفعله؛ لكن الغالب أن املصلح حقا يكون صاحلا؛ 

إن الذين كفروا بعد  مث قال اهللا تعاىل: ((  ه وهو مضيع إلصالح نفسه .ألنه ال ميكن أن يسعى اإلصالح لغري 

وهؤالء  إن الذين كفروا بعد إيمانهم )) ((,  إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ))

باهللا ـ يرتقون أو ينحدرون  ألم صاروا ـ والعياذ ثم ازدادوا كفرا )) ((؛  املرتدون؛ ألم آمنوا أوال مث كفروا ثانيا

مىت ؟ إذا تابوا قبل املوت عند حضور األجل فإن توبتهم لن تقبل؛  لن تقبل توبتهم )) (( يف دركات الكفر؛

وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن  ((لقول اهللا تعاىل: 

؛ أما إذا تابوا من قبل فقد  مىت؟ إذا حضرهم املوت ا لن تقبل توبتهم ))ثم ازدادوا كفر  ((إذا يكون قوله:  ؛ ))

(( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن مث قال:   سبق، سبق أم إذا تابوا وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم .

وهذه مرتبة الثالثة؛ كفروا وبقوا على الكفر إىل املوت؛  )) يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا ولوا افتدى به

ومل يقل: فلم تقبل توبتهم؛ ملاذا؟ ألم  لن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا ولو افتدى به )) ((فهؤالء قال: 

هم لن يقبل من أحد ((مل يتوبوا، ماتوا على الكفر؛ فلم يبق أمامهم إال الفداء أن يفتدوا أنفسهم بشيء؛ يقول: 

يعين لو جاءوا مبأل األرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء هلم فإن ذلك لن يقبل  مأل األرض ذهبا ولو افتدى به ))

منهم؛ وحينئذ تكون هذه اآليات قسمت الكفار الذين ارتدوا إىل ثالثة أقسام؛ قسم تاب وأصلح؛ فما حكمه ؟ 

قسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته وال تقبل توبتهم؛ وقسم تاب عند حضور األجل فال تقبل توبتهم؛ و 

إنما التوبة على  ((نقول فال تقبل توبته ألنه مل يتب؛ وهذا كالذي يف سورة النساء متاما حيث قال اهللا تعاىل: 

فأولئك  ((يعين قبل حضور األجل من قريب ))  اهللا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب )) ((

وكان اهللا عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم  يتوب اهللا عليه

هذا القسم الثالث؛ فتكون  وال الذين يموتون وهم كفار )) ((هذا القسم الثاين؛  الموت قال إني تبت اآلن ))



م وما لهم من ناصرين (( أولئك لهم عذاب أليمث قال اهللا تعاىل:  . هذه اآليات كاآليات اليت يف سورة النساء

املشار إليه من مات على الكفر ومن مل تقبل توبته وهو من مات عند حضور األجل؛ يقول اهللا  أولئك )) )) ((

؛ ألن أليما تأيت مبعىن الفاعل وتأيت مبعىن املفعل  مبعىن مؤمل أليم )) (( أولئك لهم عذاب أليم )) ((وجل:  عز

؟ طيب تأيت مبعىن فاعل مثل ؟ مسيع  مبعىن مفعول ومبعىن فاعل ومبعىن مفعل؛ صحوتأيت مبعىن املفعول، فعيل تأيت 

؛ ومبعىن مفعول مثل: جريح وكثري؛ ومبعىن مفعل مثل: أليم مبعىن مؤمل؛  إن ربي لسميع الدعاء )) ((يعين سامع 

  ومنه قول الشاعر: 

  صحابي  رجوع أمن ريحانة الداع السميع      يؤرقني وأ                         

يعين ما هلؤالء أحد ينصرهم ومينع العذاب عنهم أو يرفعه عنهم؛ ألم حق وما لهم من ناصرين ))  (( قال:

فلن يقبل من أحدهم مأل األرض  ((يف هذه اآلية من اإلعراب قوله:  . عليهم العذاب وال جيدون هلم ناصرا

وكل ما أتى بعد ما  مأل )) ((؛ ألا أتت مبا بعد ما يفيد التقدير وهو قوله:  ، متييز متييز ذهبا )) ذهبا )) ((

))  ولو افتدى به ((يفيد التقدير منصوبا فإنه يكون متييزا؛ ألن ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه؛ ثانيا قوله: 

إن الواو مؤسسة يعين غري زائدة هل الواو زائدة ؟ يعين فلن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا لو افتدى به ؟ أو 

؟ نقول األصل عدم الزيادة وال موجب لقولنا إا زائدة ألن الكالم مستقيم ولو كانت أصلية ؛ والتقدير: لو أن 

)) ولو افتدى به ((هلم؛ لن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا إذا بذله من غري أن يصرح بأنه افتداء؛ وقوله: 

؛ والفرق بينهما أنه قد يعطي األول تزلفا ال معاوضة وأما إذا أعطاه افتداء فهو أيش؟  يعين ولو صرح بأنه افتداء

معاوضة؛ هذا هو الفرق بينهما؛ إذا فلن يقبل من أحدهم مأل األرض سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو 

   أعطاه على أنه فداء و معاوضة لن يقبل منه .

  تنفعه ؟هل توبة الكافر إذا احتضر  السائل :

، قال: كلمة أحاج لك ا  ؛ وهلذا مل جيزم النيب صلى اهللا عليه وسلم بسالمة عمه ال تقبل، ال تقبل منه الشيخ :

  . واحملاجة قد حيصل ا املقصود وقد ال حيصل؛  عند اهللا

  ؟  التقبل ألنه كافر أصاللو قال  السائل :

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا  ((يقول: ال، قد تقبل وقد ال تقبل؛ ألن اهللا تعاىل  الشيخ :

  . يشملحضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن )) 



فأمر الصحابة حديث  الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند البخاري اليهودي الذي أمره بشهادة مث مات  السائل :

  ؟ أن يأخذه ليدفنه

  ؛  األجلكيف ألنه أخاف؟ ألنه مل يتبني أنه حضره  الشيخ :

  كان حيتضر؛  السائل :

    ؛ أما إذا حضر فاآلية تدل على أنه ما ينفع . أيه لكن مل يتبني أنه كان حيضره األجل الشيخ :

  الكافر األصلي وامللي  السائل :

  ال فرق  الشيخ :

  هل جيوز لعن اإلنسان املعني ؟  السائل :

  هل جيوز ؟  الشيخ :

  نعم , السائل :

ليس  ((؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا يعلن قوما من املشركني اه اهللا قال:  املعني حرام ، لعن ال الشيخ :

   .لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون )) 

  ما حكم من يقول إن أحكام اإلسالم ال تصلح هلذا العصر ؟ السائل :

؛ ألن هذا هو حكم اجلاهلية الذي قال اهللا  تد يباح دمه ومالهالشك أن الذي يقول هذا القول كافر مر  الشيخ :

فالذين يقول إن هناك أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون ))  ((تعاىل فيها: 

ألنه مكذب لقول اهللا  ؛ حكما يساوي حكم اهللا يف إصالح اخللق أو أحسن من حكم اهللا فالشك أنه كافر

   . أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )) ومن ((تعاىل: 

  هل العاصي يف نفسه البد أن يصلح بعد توبته لتقبل ؟ السائل :

  ،  ال ما هو على كل حال الشيخ :

  ؛  العاصي الذي يدعوا إىل معصيته معصيته خاصة السائل :



   ال من باب شروطها إذا كان متعديا فهو من شروط التوبة . الشيخ :

هل يدخل فيه عبادة غري مشروع بدعيا ؟ ألنه غري ومن يبتغ غير اإلسالم دينا ))  ((قوله تعاىل:  السائل :

  مقبولة ؟

  ، حنن ذكرنا هذا؛ من يبتغ غري اإلسالم أصال أو فرعا . بلى كيف ؟ تؤخذ من هذا الشيخ :

د إذا بقي على ردته فإنه ال يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن املرتلن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ))  ((

ومن فوائد هذه  وهذا ال يكون إال بالردة . إن الذين كفروا بعد إيمانهم )) ((؛ لقوله:  تقبل توبته عند املوت

اآلية الكرمية: أنه كلما متادى اإلنسان يف الكفر ومل يتب فإنه يزداد؛ ألن كل وقت مير عليه يزداد وزرا إىل وزر كما 

ومن فوائد  أيضا بزيادة األيام إميانا؛ ألن كل يوم مير عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إميانا إىل إميانه .أن املؤمن يزداد 

اآلية الكرمية أيضا: أن من تاب قبل أن حيضر أجله فإن اهللا تعاىل يتوب عليه كما يف اآليات السابقة وهي قوله 

ئد هذه اآلية الكرمية: أن من استمر على كفره ومن فوا . إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا )) ((تعاىل: 

فماذا بعد  ((؛ لقول اهللا تعاىل:  فهو ضال؛ وذلك ألنه اجتنب طريق احلق وكل من اجتنب طريق احلق فهو ضال

فالطرق إما حق وإما ضاللة؛ فمن لزم الشريعة فهو مع احلق ومن خالف الشريعة فهو يف  الحق إال الضالل ))

(( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مأل األرض ذهبا ولول اهللا تعاىل: مث قال   الضاللة .

وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار؛ ألن القسم األول الذين تابوا قبل املوت؛ والثاين الذين  افتدى به ))

فيستفاد  ن كفروا وماتوا وهم كفار ))إن الذي ((تابوا عند املوت؛ والثالث الذين ماتوا على الكفر؛ فهنا يقول: 

لن يقبل  ((من هذه اآلية الكرمية: أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء مينعه من عذاب اهللا؛ وهلذا قال: 

ومن فوائد هذه اآلية: أن األمر يسري على املؤمن ألنه يفتدي  .من أحدهم مأل األرض ذهبا ولو افتدى به )) 

قل من مأل األرض ذهبا؛ فإذا آمن وقام بالعمل الصاحل وأدى مبا جيب عليه من حقوق من عذاب اهللا مبا هو أ

ومن فوائد هذه اآلية: إثبات العذاب هلؤالء  املالية جنا من هذا العذاب مع أنه أقل بكثري من مأل األرض ذهبا .

عذاب شديد مؤمل؛  ابومن فوائد هذه اآلية: أن هذا العذ .أولئك لهم عذاب أليم ))  ((:  الكفار؛ لقوله

ومن فوائدها: أن هذا األمل أمل بدين وأمل نفسي؛ ألم مع العذاب الشديد العظيم على  . أليم )) ((لقوله: 

ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء الكفار الذين ماتوا على  البدن يعذبن عذابا نفسيا وذلك بالتوبيخ واإلهانة .

آهلتهم اليت يعبدوا من دون اهللا تلقى يف نار جهنم إهانة هلا وإذالال هلا الكفر لن جيدوا أحدا ينصرهم حىت 

  وإهانة لعابديها وإذالال هلم؛ ألم إذا كانوا يتعلقون ذه اآلهلة وألقيت يف النار صار هذا أشد عليهم حسرة .



ا تفيد النفي وحتول الفعل من لن الذي عرفنا أ نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ))لن ت ((مث قال اهللا تعاىل: 

احلال إىل االستقبال وتعمل تغري الفعل ظاهر وهو النصب؛ فهي تغري الفعل شكال ومعىن؛ أما شكال فهي تنقله 

من الرفع إىل النصب وأما معىن فتنقله من احلال إىل االستقبال؛ وأيضا وجه آخر يف املعىن تنقله من اإلثبات إىل 

أي لن تدركوه؛ والرب يف األصل هو اخلري والعطاء ومنه بر  لن تنالوا البر )) ((:  لوج يقول اهللا عز النفي .

الوالدين وذلك باإلحسان إليهما؛ فالرب يف األصل هو اخلري والعطاء ويقرن أحيانا بالتقوى؛ فإذا قرن بالتقوى صار 

نها؛ إذا الرب هو اخلري الكثري معناه فعل الطاعات واجتناب احملرمات؛ ألن اإلنسان يتقيها وحيذرها ويبتعد ع

حىت هذه للغاية وهي من أدوات النصب فالقول بعدها  حتى تنفقوا مما تحبون )) ((والعطاء؛ فلن تنالوا ذلك 

من حيتمل أن تكون لبيان اجلنس وحيتمل أن تكون للتبعيض؛ والفرق  حتى تنفقوا مما )) ((منصوب؛ وقوله: 

بينهما أننا إذا جعلناها لبيان اجلنس مشل املدح من تصدق جبميع ماله؛ وإذا جعلناها للتبعيض صار خمتصا مبن 

 تصدق ببعض ماله؛ وميكن أن نقول إا صاحلة لألمرين فأحيانا التصدق ببعض املال أفضل من التصدق بكله

وتحبون المال حبا جما  ((أي من املال؛ ألن اهللا تعاىل قال:  مما تحبون )) ((وقوله:  وأحيانا يكون العكس .

ولكن كل ما كان املال أحب كان إنفاقه أقوى إميانا وأدل على حمبة اإلنسان للخري؛ ألن الشيء الذي تكون  ؛ ))

ء الذي تتعلق به النفس كثريا هو الذي تشح النفس يف الرغبة فيه قليلة يسهل على اإلنسان أن ينفقه؛ لكن الشي

إنفاقه؛ فإذا أنفقه اإلنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليال على أيش؟ على قوة إميانه؛ ألنه ال يدفع القوي 

م إال مبا هو أقوى منه؛ ملا نزلت هذه اآلية قام أبو طلحة رضي اهللا عنه فجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

؛  وإن أحب مايل إيل بريحة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) ((إن اهللا تعاىل أنزل:  وقال يا رسول اهللا

وكانت خنال مستقبلة املسجد يعين قريبا من مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان فيها ماء عذب طيب يأيت 

ده رغبة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يأيت إليه ويشرب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ويشرب منه وهذا مما يزي

منه ويتظاهر به؛ قال وإين نعم قال فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بخ بخ 

ذاك مال رابح ذاك مال رابح؛ مث قال: أرى أن جتعلها يف األقربني؛ فجعلها أبو طلحة يف أقاربه يف بين عمه 

لن تنالوا البر حتى  ((وأقاربه؛ وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما إذا أعجبه شيء يتصدق به يتأول قول تعاىل: 

أما حنن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه يف الصناديق واستعملنا رديء وخلينا الباقي  تنفقوا مما تحبون ))

يريدون اآلخرة فهم يرون أن ماهلم هو الذي  ميكن يكون لورثتنا ما يكون لنا؛ ولكن هكذا الشح؛ أما الذين

يقدمونه؛ وهلذا ملا سأل النيب عليه الصالة السالم قال ألصحابه سأل أصحابه ذات يوم قال أيكم ماله أحب إليه 

من مال وارثه قالوا يا رسول اهللا ما منا أحد إال وماله أحب إليه من مال وارثه؛ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه 



؛ يعين معناه أنك إذا خبلت باملال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه، سوف يورث من بعدك؛ لكن إذا ما أخر

تصدقت به وأمضيته جتده أمامك؛ وهلذا ينبغي لإلنسان أن يتأول هذه اآلية ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة إذا 

تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم  وما ((وقوله تعاىل:  أعجبه شيء من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا الرب .

يعين أي شيء تنفقونه مما حتبون وما ال حتبون من قليل أو كثري من نفائس األموال أو صغائرها فإن اهللا به عليم  ))

من هذه لبيان ملا وهي نكرة؛ وما اسم شرط واسم الشرط يدل على العموم؛ وهي عموم  من شيء )) ((؛ وقوله: 

 (( ما الشرطية والذي بينها شيء وهي أيضا عامة ألا نكرة يف سياق الشرط؛ وقوله: مبني بعموم؛ العموم يف

قدمت اجلار  به عليم )) ((قوله:  فإن اهللا به عليم )) ((الفاء هذه فيه جواب الشرط رابطة  فإن اهللا به عليم ))

واملعروف أن تقدمي املعمول يفيد احلصر؛ فهنا نقول إنه قدم املعمول لفائدتني: الفائدة األوىل:  وارور على متعلقه

لفظية وهي مراعاة فواصل اآليات؛ والفائدة الثانية: معنوية وهي بيان االعتناء ذا املقدم حىت كأن اهللا تعاىل 

 ذا الشيء الذي قدمه اإلنسان لنفسه وأن اهللا به حصر علمه به؛ فتقدمي املعمول هنا يدل على العناية واالهتمام

فاجلواب: أن اهللا تعاىل مل يذكر هذا  فإن قال قائل: علمنا أن اهللا به عليم وال ننكر ذلك لكن ما فائدا ؟ . عليم

ا يره فمن يعمل مثقال ذرة خير  ((العلم إال ملا يرتتب عليه من اازاة؛ فإن اهللا إذا علمه ال ميكن أبدا أن يضيعه 

يف هذه اآلية من الفوائد: احلث على اإلنفاق   واهللا تعاىل عليم بكل شيء . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ))

ومن فوائدها: إثبات  ومنها أيضا: أن باإلنفاق مما حيب نيل الرب الذي يطلبه كل إنسان . . مما حيبه اإلنسان

ومن فوائد هذه اآلية: أنه كلما أنفق  و اإلنفاق من ماله .؛ من أين تؤخذ ؟ أن اهللا أثبت للرب سببا وه األسباب

اإلنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لربه؛ وذلك ألن من قواعد األصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص 

وما تنفقوا من  ((:  وجل؛ لقوله ومن فوائد هذه اآلية: عموم علم اهللا عز حبسب ذلك، حبسب ذلك الوصف .

ومن فوائدها: إثبات اجلزاء، وأن كل إنسان سيجازى بعمله إن خريا فخري وإن شرا  . اهللا به عليم ))شيء فإن 

أما   . ألن املراد من إثبات العلم إثبات ما يرتتب عليه وهو اجلزاءفإن اهللا به عليم ))  ((فشر؛ يؤخذ من قوله: 

لغاية؛ والغاية إذا مل يوجد املغيا فإا ال تنادي؛ حىت هذه ل لن تنالوا البر حتى )) ((بنسبة لإلعراب فإن قوله: 

أين ذهبت النون ؟ ألن الفعل منصوب  حتى تنفقوا )) (( وعلى هذا فال ينال الرب إال من أنفق مما حيب؛ وثانيا:

هذه مجلة شرطية؛ فعل الشرط فيها  حتى تنفقوا )) : ((وقوله . إما بأن مضمرة بعد حىت وإما حبىت على خالفها

فوائد هذه  ومن  . وقرنت مجلة اجلزاء بالفاء ألا مجلة امسية )) فإن اهللا به عليم وجوابه مجلة (( نفقوا ))ت ((

اآلية: جواز إنفاق املرء مجيع ماله؛ بناء على أن من للجنس؛ وهذه املسألة اختلف فيها العلماء هل يثاب 

اإلنسان إذا تصدق جبميع ماله وميدح ؟ أو نقول: األفضل أال تتصدق جبميع املال ألن الرسول اهللا صلى اهللا عليه 



فجعل إبقاء املال للورثة  ن تذرهم عالة يتكففون الناس )إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أ (وسلم قال: 

لئال يتكففوا الناس خريا من أن حيرموا من املال فيتكففوا الناس وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس 

 لك )أمسك عليك بعض ما أوىل؛ وملا نظر أبو لبابة أن يتصدق جبميع ماله قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: (

فأمره أن ميسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث؛ من العلماء من قال: بل ميدح اإلنسان إذا تصدق جبميع ماله 

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي اهللا عنه جبميع ماله وجاء عمر 

ماذا تركت ألهلك ؟ قال: تركت  ( بكر قال له: بشطر ماله، بنصفه؛ وأثىن النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب

والصحيح يف هذه املسألة أن ذلك خيتلف؛ فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق مباله مل خينع لهم اهللا ورسوله ) 

ألحد ومل يذل ألحد وكان عنده من قوة التوكل على اهللا ولعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا ميدح على الصدقة 

لو فرض أن املسألة حتتاج إىل الصدقة جبميع املال لكون الناس يف ضرورة إىل ذلك كان  جبميع ماله؛ وكذلك

فال يتصدق  الصدقة جبميع املال أفضل؛ وأما إذا كان اإلنسان خيشى على نفسه أن يتصدق مباله ويتكفف الناس

ونه يتصدق مث يذهب عفاف نفسه وأهله واجب؛ فكإيئا مستحبا ويدع شيئا واجبا ألن ألنه ال ميكن أن يفعل ش

فالصحيح أن املسألة ختتلف باختالف  ؛ يقول للناس أعطوين أعطوين الشك أن هذا إذالل، إذالل النفسي

يا أيها الذين  ((الذي ينبغي أن ال يفعل، أن ال يفعل؛ ألن اهللا تعاىل يقول:   األحوال واختالف األشخاص .

آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيث منه تنفقونه ولستم 

  فاإلنسان ال ينبغي له أن يعلق نفسه مما أخرجه هللا .بآخذيه إال أن تغمضوا فيه )) 

  شيخ ليس له أجر ؟  السائل :

   شك . األجر له لكن ينقص أجره بال الشيخ :

  ؛  شيخ قد مر علينا أن املعبودات الباطلة تلقى يف النار السائل :

  ؛  نعم األصنام الشيخ :

  فكيف مبن عبد األنبياء والصاحلني ؟ السائل :

؛ هذا ما هو من األصنام؛ املعبودات قسمان: معبود  يعبد اهللا هذا ال  ال ال، مثل عيسى بن مرمي الشيخ :

وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤالء آلهة إنكم  ((يعذب؛ وهلذا قال اهللا: 

إن الذين سبقت لهم  ((قال بعد ذلك:  ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها ال يسمعون ))



 ألن الكفار اعرتضوا قالوا إذا كانوا هم حصب جهنم إذا عيسى يكون يف منى الحسنى أولئك عنها مبعدون ))

؛ لكن األصنام اليت  إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون )) ((النار فأنزل اهللا هذه اآلية: 

   هي األصنام أحجار تلقى يف النار .

إذا ألقوا فيها سمعوا  ((وقوله تعاىل: وهم فيها ال يسمعون ))  ((شيخ كيف جيمع بني قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ )) لها شهيقا

؛ أنت تعرف أن الوقت طويل وإال قصري ؟ الوقت ؟ نعم الذي يف النار أهل  أي نعم سمعوا لها )) (( : الشيخ

النار يكون يف النار يف وقت قصري وإال طويل ؟ طويل؛ ختتلف األحوال؛ فهم إذا ألقوا فيها يسمعون هذا الشهيق 

إنها عليهم مؤصدة في  ((ـ؛ مث إذا أدبغت عليهم عندما تتلقاها يكون هذا أشد يف الرعب واإلزاعة ـ والعياذ باهللا 

  . عمد ممدة ))

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  شيخ أحسن اهللا إليك؛ هل الرب ال ينال إال مبا ذكر يف اآلية: (( السائل :

  ؟ ))

بأل الدالة على  ))البر  ((ال، هذا الرب الكامل املطلق؛ أما مطلق الرب فيحصل بأدىن شيء؛ وهلذا قال:  الشيخ :

   الكمال .

  هل من هذا يكون لديه كتاب مثني فيه فائدة كبرية يتصدق به ؟ السائل :

ال ال؛ ألن هذا الكتاب قد ال جيد مثله وهو حمتاج إليه حاجة دينية، ما يدخل فيها؛ لكن لو فرضنا  الشيخ :

تاج مثال ما عنده الساعة؛ هذا عندك ساعة جيدة زين من أحسن ما يكون تلقى نفسك ا وأعطيت واحدا حم

  منها .

  ما معىن بخ بخ ؟ السائل :

  . هذه معناها كلمة تقال مثل ما نقول: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا الشيخ :

الطعام ما يطعم  )) كل الطعام كل الطعام كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) (( ((

؛  فإن قرن به الشراب صار املراد به ما حيتاج إىل مضي والشراب ما ال حيتاج إىل مضي؛ إذا قيل: طعام وشراب



(( فلما فصل طالوت بالجنود قال وأما إذا أطلق وقيل: طعام صار شامال ملا يؤكل وما يشرب، قال اهللا تعاىل: 

فسمى شرب املاء طعما أو  ي ومن لم يطعمه فإنه مني ))إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من

كل الطعام كان حال  (( طعاما؛ أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما ميضى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك .

كان حال مبعىن حالال لنيب إسرائيل سواء كان من النبات أو من احليوان أو من أي شيء كان   لبني إسرائيل ))

ما حرم إسرائيل على نفسه يعين  إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) ((يعين أن كل شيء حالل له يف األول 

رم إسرائيل على نفسه )) إال ما ح ((فكان حراما؛ إذا فهناك حالل يف أول األمر وهناك حرام يف ثاين األمر؛ 

؛ وبنو براهيم؛ وإسرائيل مبعىن عبد اهللاإسحاق ابن إل هم أبناء يعقوب ابن بنو إسرائي لبني إسرائيل )) ((وقوله: 

سحاق وقد بشر إبراهيم؛ ويعقوب هو ابن إسحاق أخوان أبومها إ؛ فإمساعيل و  براهيمإمساعيل بن إعمهم هم بنو 

 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن رواء إسحاق يعقوب )) ((كة اهللا به جدته على لسان املالئ

أكثر املفسرين على أن املراد بإسرائيل يعقوب؛ فهو علم على  إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) ((وقوله:  .

شخص معني ال على قبيلة معينة يعين إال ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه؛ وقد حرم شيئا من الطعام وأمه اهللا 

وجل:  سبحانه وتعاىل عليه؛ ألن ما اسم موصول واالسم املوصول مبهم حيتاج إىل بيان ومل يبني، مل يقل اهللا عز

 إال ما حرم إسرائيل على نفسه كذا وكذا؛ فما حرمه مبهم؛ وقال بعض أهل العلم: إنه حرم على نفسه أكل اإلبل

هذا من أخبار بين  ألنه أصيب بعرق النسى وهو عرق ميتد من القدم إىل الورك يف الرجل ويؤمل كثريا ويتعب؛ ولكن

رم إسرائيل على نفسه؛ بل نقول هو معلوم عند اليهود إسرائيل ال يصدق وال يكذب؛ وحينئذ ال جنزم بالذي ح

ولكننا ال ندري ما هو ألن اهللا أمه؛ هذا على القول بأن املراد بإسرائيل علم الشخص يعين إسرائيل نفسه؛ 

وقيل: املراد بإسرائيل القبيلة كما تقول قريش؛ فإن قريشا كان امسا لشخص معني مث انتقل من اسم الشخص إىل 

ته القبيلة اليت تنسب إليه؛ فيكون املراد بإسرائيل على هذا القول املراد به بنو إسرائيل؛ وإىل هذا ذهب اسم ذري

صاحب املنار أن املراد بإسرائيل بنو إسرائيل؛ على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم ؟ هذا مبني 

ين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وعلى الذ ((يف القرآن الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها 

)) هذا ما اختاره صاحب  عليهم شحومهما إال ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم حرمنا

 حال لنبي إسرائيل إال ما حرم ((املنار؛ لكن هذا الرأي ضعيف؛ ألن اهللا فرق بني بين إسرائيل وإسرائيل فقال: 

) ومل يقل: إال ما حرموا على أنفسهم؛ مث إنه يرد عليه إشكاال آخر بأن بين إسرائيل مل حيرموا على إسرائيل )

أنفسهم شيئا وإمنا حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم واألصل أن الشيء إذا أضيف فهو ملا 

املراد بإسرائيل علم أضيف إليه مباشرة ال تسببا؛ فالصحيح أن الذي حرم، أن املراد بإسرائيل صحيح أن 



الشخص؛ لكن ما الذي حرم هذا هو الذي نتوقف فيه ألن اهللا تعاىل أمه والواجب أن نبهم ما أمه اهللا 

أو أشياء ما نعلم ولكن ال نعلمه حىت يأتينا خربها  ونقول: إن إسرائيل عليه الصالة والسالم حرم على نفسه شيئا

من قبل أن تنزل  (( سرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ))إال ما حرم إ ((قال:  . عن طريق معصوم

يعين معناه أن هذا أمر متقرب من قدمي الزمان؛ وبني إسرائيل وبني نزول التوراة جهور طويلة وأزمان   )) التوراة

من  ((وقوله:  . كثرية؛ لكن اهللا أراد أن يقرر بأن التحرمي أي حترمي ما أحل كان سابقا متقدما بكثري على التوراة

؛ وكلتا القراءتني  بالتخفيف تنزل )) (( ؛ و بتشديد الزاء تنزل )) ((فيها قراءتان:  قبل أن تنزل التوراة ))

سبعيتان يعين أنه جيوز أن نقرأ ذه الوهل؛ والقاعدة يف القراءتني أن السنة أن تقرأ ذه مرة وذه مرة ألن كلتا 

القراءتني ثبتت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فإذا قرأت بواحدة وهجرت األخرى مل تأت بالسنة كاملة بل 

بشرط أن تكون متأكدا من القراءة ألن القرآن كالم اهللا؛ فلو قرأت شيئا مل تتأكد اقرأ ذا مرة وهذا مرة؛ لكن 

وكان خالف ما أنزل اهللا كنت مفرتيا على اهللا كذبا ؛ الشرط الثاين: أن ال حيصل يف ذلك تشويش؛ فإن حصل 

فإن ذلك حرام ال يف ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين ال يعرفون إال ما يف مصاحفهم 

جيوز ألنه يؤدي إال تشكك العامة وإىل رميك أنت بالسوء، يقول هذا الرجل حيرف كالم اهللا يقرأ بغري ما أنزل اهللا 

فتكون عرضة لسب الناس واغتيام إياك ورحم اهللا امرأ كف غيبة عن نفسه؛ أما فيما بينك وبني نفسك فاقرأ 

تقنا هلا وعارفا ا؛ وكذلك إذا كنت بني طلبة العلم حىت يعرفون القراءات ا، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت م

فال فرق؛ ألن التوراة نزلت مجلة واحدة فسواء قيل:  تنزل )) ((و  تنزل )) ((وينتفع ا؛ أما بالنسبة للفرق بني 

فاملراد نزوله شيئا فشيئا؛ وإذا  نزلنا عليك )) ((؛ أما القرآن فإنه نزل مفرقا؛ فإذا جاء  تنزل )) ((أو  تنزل )) ((

إنا أنزلناه في ليلة القدر  ((فاملراد يف قوله:  إنا أنزلناه في ليلة القدر )) ((مثال  أنزلنا إليك الذكر )) ((قيل: 

  يعين ابتدأنا إنزاله  ))

 



، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا هلا وعارفا ا؛ وكذلك إذا كنت بني طلبة  أما فيما بينك وبني نفسك فاقرأ ا 

فال فرق؛ ألن التوراة  تنزل )) ((و  تنزل )) ((العلم حىت يعرفون القراءات وينتفع ا؛ أما بالنسبة للفرق بني 

 نزلنا عليك )) ((؛ أما القرآن فإنه نزل مفرقا؛ فإذا جاء تنزل )) ((أو  تنزل )) ((نزلت مجلة واحدة فسواء قيل: 

فاملراد يف قوله:  إنا أنزلناه في ليلة القدر )) ((مثال  أنزلنا إليك الذكر )) ((فاملراد نزوله شيئا فشيئا؛ وإذا قيل: 

باعتبار أنه سيكون تاما وبتمامه قد نزل   )أنزلنا الذكر ) (( ؛ و يعين ابتدأنا إنزاله إنا أنزلناه في ليلة القدر )) ((

التوراة هي الكتاب الذي أنزله اهللا تعاىل على موسى؛ وقد نزلت التوراة  من قبل أن تنزل التوراة )) (( كله .

كتب اهللا تعاىل التوراة يف األلواح فأخذها موسى وتالها على الناس وعلمهم إياها؛ ولكن هل بقيت التوراة   مكتوبا

تجعلونه  ((ء حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ نعم بقيت لكن صار فيها حتريف كما قال اهللا تعاىل: إىل أن جا

هذا من  قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين )) ((قال اهللا تعاىل:  . قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ))

للتحدي وإقامة احلجة على ما ادعوا، إيتوا بالتوراة يعين فأتوا ))  (( قل فأتوا )) ((باب التحدي، األمر هنا 

كان الطعام حال لنبي إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه  ((هاتوا فتلوها وانظر أن ما قلته فهو حق أي 

وألحل لكم  ((مث نسخ أيضا ما بقي احلل بل نسخ حل أشياء كثرية، حل أشياء كثرية نسح كما قال عيسى:  ))

إذا هناك أشياء كثرية حرمت فأحل هلم عيسى بعد ما  بعض الذي حرم )) ي حرم عليكم )) ((بعض الذ

فاتلوها أنتم أيضا ال حنن حىت ال تتهموننا بأنا حذفنا شيئا أو أضفنا شيئا اتلوها  قل فأتوا بالتوراة )) (( حرمت .

يعين فيما تدعونه من كذب ما ))  إن كنتم صادقين ((؛  أنتم بأنفسكم حىت يتبني لكم أن ما جئت به فهو حق

هذه شرطية لتمام التحدي كما أقول لك للكالم العابر: إن  إن كنتم )) (( ؛ و جئت به فأتوا بالتوراة فاتلوها

؛ وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النيب  أنت صادق فافعل كذا؛ فهذا من كمال التحدي ومتام

ونه ويقولون إنك أحللت شيئا وأحرمت شيئا والشرائع ال تتبدل وال تتغري ألا من عند صلى اهللا عليه وسلم، ينكر 

اهللا؛ وهلذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يف أحكام اهللا مستحيل ألن النسخ إمنا أن يكون حلكمة أو 

بعد أن كانت خافية له احلكمة  عبثا؛ فإن كان عبثا فاهللا منزه عنه؛ وإن كان حلكمة لزم منه أن اهللا تعاىل تظهر

عليه؛ وهذا يلزم منه الظهور بعد اجلهل وهو أيضا مستحيل على اهللا؛ شف كيف الشبهة ؟ إذا النسخ مستحيل؛ 

؟ قالوا هذا نسخ والنسخ على اهللا مستحيل، ال  ؛ أليش وهلذا كذبوا موسى وكذبوا عيسى عليه الصالة والسالم

ميكن أن تنسخ الشرائع؛ فيقل هاتوا التوراة، هاتوا التوراة؛ التوراة تثبت وتقرر أن الطعام كان حال لبين إسرائيل كل 

ما يطعم مث حرم إسرائيل على نفسه أشياء وبقي هذا التحرمي يف ذريته حراما عليهم؛ إذا هذا نسخ وإال ال؟ نسخ؛ 

لكنه يف احلقيقة ليس بنسخ الكامل الذي يرفع احلكم كله ولكنه نسخ لبعض أفراده فهو ما يسمى عند 



األصوليني بالتخصيص، ويسمى عند السلف بالنسخ؛ التخصيص يسمى يف لغة الصحابة والتابعني يسمى 

وأنك يا حممد كاذب وأن  نسخا؛ طيب إذا يف هذا إقامة احلجة عليهم مبا ادعوا من أنه ال ميكن أن تنسخ الشرائع

فمن افترى على اهللا  ((قال اهللا تعاىل:   عيسى كاذب؛ عرفتم يا مجاعة ؟ فأراد اهللا أن يبني كذم من كتبهم .

من عامة يعين أي إنسان يفرتي على اهللا الكذب؛ واالفرتاء معناه التقول بغري حق يعين  فمن )) بعد ذلك )) ((

أي اإلخبار خبالف الواقع ألن اإلخبار الكذب ))  (هذا افرتاء؛ وقوله: (أن تنسب إىل الشخص ما مل يقله 

بالواقع يسمى صدقا ومبا خيالف الواقع يسمى كذا؛ فمن قال بعد هذا البيان إنه ال ميكن أن تنسخ الشرائع 

هم  ((؛  املشار إليه من افرتى أولئك )) فأولئك هم الظالمون ))  (( ((وجل:  بعضها ببعض يقول اهللا عز

بني ,  اجلملة امسية كما رأيتم؛ وهم ضمري فصل وليس له حمل من اإلعراب وإمنا جيء به للفصل الظالمون ))

؛ فإذا قلت: حممد هو ؛ وقد ذكرنا أنه يفيد ثالثة أمور: التوكيد؛ واحلصر؛ والفصل بني اخلرب والصفة اخلرب والصفة

ا حصرت الفضل فيه؛ ومعلوم أن حممدا صلى اهللا عليه الفاضل؛ فأنت ترى أن هو أكدت اجلملة، وترى أيضا أ

وسلم أفضل اخللق؛ وثالثا ؟ أا فرقت بني اخلرب والصفة؛ ألنه لو قيل: حممد الفاضل الحتمل أن يكون الفاضل 

فأولئك هم  (( . صفة حملمد وأن اخلرب مل يأت بعد؛ فإذا قيل: هو الفاضل فعني أن تكون الفاضل خربا

 ((والظلم يف األصل النقص، الظلم يف األصل هو النقص كما قال تعاىل: ؛  يعين متصفني بالظلم الظالمون ))

أي مل تنقص منه شيئا؛ وهو يف احلقيقة إما تفريط يف واجب  كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))

رم؛ وكالمها نقص ألن املنتهك وإما انتهاك يف احملرم؛ الظلم يدور على شيئني: تفريط يف واجب وانتهاك يف حم

للمحرم أو املفرط يف الواجب قد نقص األمانة والرعاية ألنه أمني على نفسه وراع عليها فإذا أقدم على فعل حمرم 

فقد أخل مبا جيب عليه من الرعاية وخان األمانة؛ وإذا فرط يف الواجب فكذلك؛ وهلذا نقول: إن الظلم يدور 

((كل الطعام قوله:  . نرجع اآلن إىل إعراب اآليتني قبل استنباط الفوائد  نتهاك حملرم .على أمرين: إما تفريط أو ا

إال ما حرم  ((؛ وقوله: أ مسها وخربها يف حمل رفع خرب مبتداجلملة من كان وا كان حال )) (( ؛ وأ كل مبتد  ))

 ((مجلة:  ها إن كنتم صادقين ))فاتلو  ((مستثىن من كالم تام موجد إذا يتعني فيه النصب؛ وقوله:  إسرائيل ))

هل حيتاج الشرط إىل جواب أو ال؛ فمنهم ؛ واختلف املعربون يف مثل هذا الرتكيب  شرطية إن كنتم صادقين ))

من قال: ال حيتاج إىل اجلواب؛ ألن املعلوم عقال أو حسا كاملذكور؛ ومنهم من قال: إن اجلواب حمذوف يدل 

لقول: فاتلوها إن كنتم صادقني فاتلوها؛ فيكون اجلواب حمذوفا دل عليه ما عليه ما سبق؛ والتقدير على هذا ا

قبله؛ وحيتمل أن يقال إن اجلواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب الشرط وإن كان طلبيا لتقدمه على األداة؛ 

فاملعىن  على كل حال اجلواب سواء قلنا إا مستغين عنه أو إنه مذكور مقدم أو إنه حمذوف دل عليه ما تقدم



 ((فهذه مجلة شرطية، مجلة شرطية جواب الشرط:  فمن افترى على اهللا الكذب )) ((أما قوله:  . واضح

؟ ألنه مجلة امسية؛ وفيه أن من روعي فيها اللفظ واملعىن؛ يف الشرط  واقرتن بالفاء أليشفأولئك هم الظالمون )) 

 )) (( فمن افترى على اهللا ((روعي اللفظ ويف اجلواب روعي املعىن؛ كالم واضح وإال ال؟ ال، كيف؟ قال: 

  مصوب للواحد وإال للجماعة ؟  افترى ))

  ،  واحد الطالب :

  مصوب للواحد وإال للجماعة ؟ فأولئك هم الظالمون )) ((؛  ظ؛ إذا مراعى فيه أيش ؟ اللف للواحد الشيخ :

  ؛  للجماعة الطالب :

من فوائد هاتني اآليتني أوال: أن هللا تعاىل أن حيل ما يشاء وحيرم ما   روعي فيه أيش؟ روعي فيه معىن . الشيخ :

)) ومعلوم أن اهللا أقره على  إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام كان حال لبني ((يشاء؛ لقوله: 

؛ واضح ؟  ومن فوائد اآليتني: الرد على اليهود الذين زعموا أنه ال نسخ يف الشرائع ذلك وهذا تشريع من اهللا .

فإن قال قائل: هم يقولون ال نسخ يف الشرائع ويعللون بعلة تبدوا وكأا صحيحة فما اجلواب عن هذه  . نعم

؟ يقولون: إن كان لغري احلكمة فهو عبث وسفه ينزه اهللا عنه وإن كان حلكمة لزم أن  العلة ؟ فهمتم العلة السابقة

تكون هذه احلكمة جمهولة هللا؛ إما يف األول أو يف الثاين يعين إما يف الناسخ أو يف املنسوخ؛ وهذا يستلزم أن 

أن نقول: إن النسخ ال جوابنا عن ذلك  ؛ يكون اهللا تعاىل جاهال ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه

يستلزم ال هذا وال هذا؛ بل إن النسخ حلكمة؛ لكن هذه احلكمة تتبع مصاحل العباد والعباد مصاحلهم ختتلف قد 

هذه األمة من املصلحة أن تكون من املصلحة أن يشرع هلم احلل يف هذا الزمن والتحرمي يف زمن آخر؛ قد تكون 

حة أن يشرع هلا التحرمي؛ فهنا احلكمة ال تتعلق بفعل اهللا ولكن تتعلق يشرع هلا احلل واألمة األخرى من املصل

شك؛ فمثال الناس يف بدء اإلسالم ال يتحملون مجيع  باملخلوق الذي شرع له هذا احلكم؛ وهذا أمر خيتلف بال

شرائع اإلسالم؛ وهلذا جاءت الشرائع بالتدريج؛ بقي النيب عليه الصالة والسالم عشرة سنوات ال جيب على الناس 

ال صلوات وال زكاة وال صوم وال حج، عشرة سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير التوحيد؛ ألن قلوب الناس يف 

ال حتتمل أن يضاف إىل حتقيق التوحيد شيء آخر، مث شرعت الصالة، مث شرعت الزكاة، مث شرع ذلك الوقت 

الصوم، مث شرع احلج يف آخر األمر؛ كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس؛ وكذلك يف اخلمر، اخلمر كان حال، 

الناس كانوا قد ألفوه، قال اهللا  مث كان عرض بتحرميه مث حرم يف أوقات معينة، مث حرم إىل األبد، أربع مراحل؛ ألن



وهذه اآلية يف سورة النحل وقد ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ))  ((تعاىل: 

يسألونك عن الخمر  ((العنب والرطب مها مادة اخلمر؛ مث قال:  تتخذون منه سكرا )) ((نزلت يف مكة 

والعاقل إذا علم أن إمثهما أكرب من  وإثمهما أكبر من نعفهما )) والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما  ((نفعهما يهديه عقله إىل تركه؛ مث قال: 

ي عنه؛ إذا جنتنب اخلمر وقت الصالة؛ ألنه إن مل جنتنب لزم أن نقرب الصالة وحنن سكارى وهذا منه تقولون ))

 فاجتنبوه )) ((إذا جنتنب اخلمر مخس مرات يف اليوم والليلة يضعف شربه وإال ال؟ يضعف؛ جاءت آية املائدة: 

؛ إذا نقول: إن ما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف اهللا بالنقص إما يف احلكمة وإما يف احلكمة  انتهى

احلجة فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته يعين أن ومن فوائد اآلية: إقامة   أيش؟ كذب وإال ال؟ كذب .

قل فأتوا بالتوراة  ((؛ كيف ؟ أن اهللا قال: جتيب أن تقيم احلجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته

التوراة اليت أنتم تقرون بأن ما فيها حق إيتوا ا واتلوها يتبني أن النسخ كان موجودا فاتلوها إن كنتم صادقين )) 

ومن فوائد هذه اآلية: أن التوراة منزلة كالقرآن؛ وهذا يدل على علوا اهللا جل وعال وأنه  ا ومن قدمي الزمان .فيه

فوق كل شيء؛ وهذا هو عقيدة أهل السنة واجلماعة يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل نفسه فوق كل شيء؛ ليس 

يف نفسه فوق كل شيء؛ واضح يا مجاعة ؟ اهللا فوق كل شيء يف القدرة والسلطان والقهر فحسب بل يف هذا و 

ومن فوائد هذه  طيب ما وجه داللتها على علو اهللا ؟ ألن التوراة من عند اهللا والنازل يكون من أعلى إىل أسفل .

ومل يقل: فاتلوها ))  ((اآليتني: أنه ينبغي لإلنسان أن يقابل اخلصم بشيء يقطع نزاعه بالكلية، حيث قال: 

أنتم بأنفسكم حىت تقيموا احلجة على نفسك من نفسك، تقيم احلجة على نفسك  اتلوها ))ف ((نتلوها؛ قال: 

من نفسك؛ لو أا أخذناها حنن وتلوناها رمبا تقول أسقطت آية أو زدت آية فإذا تلوا أنت بنفسك انقطعت 

ومن فوائدمها: أنه ينبغي لإلنسان أن يتحدى خصمه مبا تبني به احلجة على وجه ال مفر له منه؛ لقوله:  حجته .

وهكذا ينبغي يف املناظرة أن اإلنسان ال يأيت حبجة واهية؛ ألنه إذا أتى حبجة  فاتلوها إن كنتم صادقين )) ((

ميكن أن يلحقها احتجاج ونقص صار هذا واهية مث كسرت أمامه ضعفت عظيمته وبان خلله؛ وإذا أتى حبجة ال 

براهيم ربي الذي يحيي إقال  ((براهيم للذي حاجه يف ربه إظيمته وأنكى خلصمه؛ أرأيت حماجة أقوى لع

حييي ومييت ؟ سهل هذا أنا أحيي وأميت، يقول له احملاجة اخلصم أنا أحيي وأميت؛ لكن هل هذا  ويميت ))

ا أن فيها خالف؛ بعضهم قال: دعوى وهو كاذب لكن فيها إيهام؛ دعوى أو منزلة على شيء معني؟ سبق لن

وبعضهم قال: إا منزلة على شيء معني وأن قوله: أنا أحيي يعين أوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه 

ادلة براهيم مل جيادله جمإص الربيء فآمر بقتله فيقتل؛ لكن فيكون يف هذا إحياء؛ وأميت يعين آيت بالقتل آيت بشخ



واضح اآلن ؟  فإن اهللا يأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب )) ((حتتاج إىل طول منازعة قال له: 

؛ وهكذا  انقطع فبهت الذي كفر )) ((واضح ما نقدر حنرك أبدا ما يقول أجيء بالقمر وأجيء بالنجم الفالن 

إذا أتيت بالشيء املشتبه قد تنقطع واحلق معك  ينبغي يا إخواين يف املخاصمة ال تذهبون تأتون بأشياء مشتبهة؛

فتكون خاذال للحق؛ إيت بشيء قوي ما يستطيع اخلصم أن يفتته اآلن؛ مث إن بعض العلماء قال: اصرخ عليه، 

؛ والشيء الذي يضعف اخلصم وهو  اصرخ؛ ألنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ ما تقول يف كذا ؟ قوة ؛ يروح برة

أمر مطلوب كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه بعض الفرسان يصرخ  احلق هذا أمر مطلوب،

صرخا جيعل الفرس اليت حتته يقفز طول قامة الوجه وهذا مفيدة لإلنسان قوة عظيمة؛ وكل مكان له مقال ال أقول  

نازع بالباطل عليك كل ما   تتصرخ عليه وجتيء باحلجج الدامغة ال، كل مكان له مقال؛ لكن يف مقام إنسان ي

فال تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم  ((به؛ قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه باحلق؛ وهلذا نبه اهللا على ذلك قال: 

سبحان اهللا؛ أنت فوقه واهللا معك وين يكونه ؟  واهللا معكم )) ((أنتم فوق؛ أنتم األعلون زد أيضا  األعلون ))

عال؛ ولذلك يف مقام النزاع أو املخاصمة باحلق ينبغي أن يكون اإلنسان قوي معه الشيطان ويف األسف حتت الن

احلجة وقوي القول حىت لو أغلب ما فيه مانع؛ أنا ال أغلب ألجل أن أنتصر لنفسي ولكن ألجل أنتصر للحق؛ 

بني أيديهم وأظن ابن قيم ذكر ذلك يف النونية قال اصرخ عليهم يعين أهل الباطل والبدع اصرخ عليهم اصرخ ا 

: ينبغي يف باب املناظرة أن تأيت باحلجة اليت تدمغ اخلصم حبيث هو يقدم احلجة لك إيتوا وهكذا؛ إذا نقول

بالتوراة فاتلوها إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقة ملا جاء به حممد عليه الصالة والسالم صاروا يقدمون احلجة 

 ((ني: أنه مىت ظهر احلق فحاصر اإلنسان عنه صار أشد ظلما؛ لقوله: ومن فوائد هاتني اآليت  لك على أنفسهم.

كأنه ال ظامل سواهم كأم هم الذين أخذوا   فمن افترى على اهللا كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ))

أن يفر الظلم كله؛ ألنه إذا قامت احلجة ما بقي لإلنسان حمجة يعين ما بقي له أي طريق ميكن أن يتوصل إليه أو 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن من عباد اهللا من يفرتي الكذب على اهللا؛ طيب والذي يفرتي الكذب على  منه .

اهللا يفرتي الكذب على الرسول ؟ من باب أوىل؛  والذي يفرتي على الرسول يفرتي على الناس من باب أوىل 

لى اهللا الكذب وافرتوا على الرسول كذب فال أيضا؛ إذا افرتى عليك إنسان شيئا فال تستغرب افرتى الناس ع

من  ((ومن فوائد هاتني اآليتني: أنه ال إمث مع اجلهل؛ لقوله:  وله ؟ يفرتون عليك ؟ من أنت بالنسبة إىل اهللا ورس

أي من بعد أن يتبني احلق؛ فهذا هو الظامل؛ أما من ارتكب حمرما قبل أن يتبني له احلق فإنه ال بعد ذلك ) 

ذلك احملرم الشك ال يف الواجبات وال يف احملرمات؛ من ارتكب شيئا بغري علم فإنه ال إمث عليه ما مل  يلحقه إمث

يفرط ال يف الواجبات وال يف احملرمات؛ ولكن بالنسبة للمحرمات ال يرتتب عليه شيء من آثارها أبدا ال إمث وال  



من حمظورات اإلحرام وهو جاهل أنه حمظور فال  كفارة فيما فيه الكفار وال شيء أبدا؛ فلو أن رجال فعل حمظورا

شيء عليه؛ بل لو أن اإلنسان جامع وهو حمرم يظن أنه ال شيء عليه يف اجلماع فال شيء عليه ال كفارة وال غري 

ذلك؛ أما يف الواجبات إذا فعل شيئا حمرما عليه يف الواجب يعين بأن ترك واجبا أو فعل ما يبطل ذلك الواجب 

مثال ذلك: رجل جاءنا  إمث عليه ال إمث عليه؛ لكن جيب أن يتدارك هذا الواجب مادام يف وقته وهو جاهل فال

وقال إنه صلى صالة الظهر ولكنه ما قرأ الفاحتة مل يعلم أن الفاحتة واجب فجاء يسألنا ماذا تقولون ؟ نقول: ال 

شك، ألمثت ألن هذا من اختاذ  مثت بالإمث عليك ما عليك إمث مع أنك لو تركت الفاحتة وأنت تعلم إا واجبة أل

؛ طيب هل جيب عليك أن يعيد الصالة؟ جيب، جيب؛ ألن ذمته اآلن  آيات اهللا هزوا لكن اآلن ال إمث عليك

مشغولة ذه الصالة فالبد أن يعيدها؛ أما الصلوات املاضية الصلوات املاضية  فإنه ال جيب عليه إعادا ولو كان 

ألنه جاهل؛ والدليل عليه ذلك حديث املسيء يف صالته حيث قال له الرسول صلى اهللا  قد ترك الفاحتة فيها؛

(( قل صدق اهللا  عليه وسلم ارجع فصل فإنك مل تصل ومل يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات .

ى براهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدإفاتبعوا ملة 

براهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه إللعالمين فيه آيات بينات مقام 

كل الطعام   ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:   سبيال ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ))

  . كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه ))

  من املراد بإسرائيل ؟ : الشيخ

يعين بعض  الطالب :كيف ؟  الشيخ :قيل: يعقوب؛ وقيل بين يعقوب يعين أبناء يعقوب عليه السالم؛  الطالب :

 الشيخ :؛ وبعض أهل العلم قالوا إنه أبناء يعقوب عليه السالم؛  أنه علم شخص أهل العلم قال إنه يعقوب

  توافقون على هذا ؟

  براهيم عليهم الصالة والسالم ؛ إسحاق بن إاسم قبيلة؛ وقيل: إنه يعقوب بن  قيل: إنه الطالب :

  كيف اسم قبيلة هذه ؟  الشيخ :

  املراد منه القبيلة وقيل إنه؛  (( إسرائيل ))يعين  الطالب :

  ؛  إنه ما هو هذه اآلية الطالب :



  صحيح أن إسرائيل تطلق على القبيلة لكن يف هذه اآلية ؟ الشيخ :

  ؛  سحاقإإما بين إسرائيل؛ وإما يعقوب بن  الطالب :

  . براهيمإسحاق ابن ؟ ابن إ الشيخ :

  ما الذي حرمه ؟  إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  قيل: إنه حرم اإلبل

  أكل حلم اإلبل ؟  الشيخ :

  ؛  أكل حلم اإلبل على نفسه نعم الطالب :

  والصحيح ؟ الشيخ :

   )) (( إال ما حرم إسرائيل على نفسهالصحيح أن اهللا سبحانه وتعاىل أم يف هذه اآلية  الطالب :

  ؛ أما ما يقوله بنو إسرائيل يف ذلك فال نصدقه وال نكذب . فنبهم ما أمه اهللا إال بدليل عن معصوم الشيخ :

  ما املراد بالتوراة ؟ من قبل أن تنزل التوراة )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  املراد بالتوراة الكتاب الذي نزل على موسى الطالب :

  على من ؟  الشيخ :

  ؛  على موسى عليه الصالة والسالم الطالب :

  على موسى . الشيخ :

((كل الطعام كان حال لنبي إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه ما معىن اآلية على سبيل اإلمجال  الشيخ :

  ؟ ))

  , قبل أن تنزل التوراة بأنه هذه اآلية ردا على أنه قد ثبت منأنزل اهللا  الطالب :

  ما مغزاها ؟  الشيخ :



بأن النسخ ال يقع  الشيخ :مغزاها تكذيب اليهود يف حجتهم اليت حيتج ا النيب صلى اهللا عليه وسلم  الطالب :

  يف الشرائع .

  هذه اجلملة ما نوعها ؟إن كنتم صادقين ))  (( قوله: الشيخ :

  ؛  خربية الطالب :

طيب وغريه ؟ استفهامية وإال ؟ استفهامية ال يصح ذلك ألنك قلت خربية لكن من أي أنواع اخلرب ؟  الشيخ :

  يعين سريا أعين سريا ؟

  ؛  شرطية الطالب :

  طيب أين جواب الشرط ؟ إن كنتم صادقين )) ((شرطية لقوله:  الشيخ :

  ؛  قيل: إن كنتم صادقني بالتوراة اليت تتلوها؛  جواب الشرط فيه خالف الطالب :

   يعين أنه حمذوف ؟ الشيخ :

  ؛  ؛ دل عليه ما قبله ذوفحم الطالب :

  وقول الثاين ؟  الشيخ :

القول الثاين ليس هناك حمذوف بل يعلم بأن هناك تقدمي وتأخري يعين فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم  الطالب :

  ؛  صادقني

  قدم اجلواب على الشرط؛ ثالث ؟  الشيخ :

  الثالث إنه يعلم من السياق ما حيتاج إىل تقدير؛  الطالب :

أن هذا ما حيتاج إىل تقدير وال تقدمي وال تأخري يعين معناه أنه ال حيتاج إىل جواب أصال ألن اجلملة  الشيخ :

   تؤيده وكأن هذا الذي مييل إليه ابن القيم رمحه اهللا .

ما نوع الكذب الذي ميكن أن يفرتى ؟ رشيد  فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك )) ((: قوله الشيخ :

   ما الكذب الذي ميكن أن يفرتى يف هذا ؟ فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك )) ((؟ 



  إنكار الرسالة الطالب :

   إنكار الرسالة وإال إنكار النسخ ؟ الشيخ :

  ؛  إنكار النسخ كذلك  الطالب :

إنكار النسخ يعين من افرتى على اهللا الكذب وقال إن اهللا ال ينسخ شيئا من أحكامه بعد ذلك فهو  الشيخ :

  ظامل .

  ا خالد امسية أو فعلية ؟ فأولئك هم الظالمون )) ي ((اجلملة:  الشيخ :

  امسية . الطالب :

  ويش إعراب هم ؟  الشيخ :

  ؛  ضمري فصل الطالب :

  ضمري فصل؛ فائدته ؟  الشيخ :

  ؛  فائدته: احلصر والتوكيد فصل الصفة واخلرب الطالب :

  التمييز بني الصفة واخلرب. الشيخ :

  الظلم هنا الظلم األكرب يا آدم أو الظلم األصغر ؟  الشيخ :

  الظلم األكرب؛  الطالب :

  على الظلم األكرب مع احتمال أن يكون من الظلم األصغر ؟ محتلها؛ طيب ملاذا  كرب ؟ نعماأل الشيخ :

  ؛  ألن الكذب يكون على الكتب اليت أنزل به كذب على قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم الطالب :

  أي نعم لكن الظلم هنا هل هو ظلم أكرب أو ظلم أصغر ؟  ان ؟الكذب على اهللا ؟ علي الشيخ :

  ؛  أكرب الطالب :



؛ طيب هذا النوع يعين  طيب ألنك تعرف مثال االعتداء على البدن ظلم واعتداء املال ظلم أكرب؟ الشيخ :

   اعتداء البدن واملال ليس بأكرب ؟

  ؛  لكن هنا أكرب  الطالب :

  كيف ذلك ملاذا ؟  الشيخ :

  ؛  فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك )) ((ألن اهللا سبحانه وتعاىل أقام عليهم احلجة  الطالب :

   يعين أن اهللا ينسخ الشرائع فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا اهللا وتكذيب اهللا كفر. الشيخ :

قل  قل صدق اهللا )) ((قال اهللا تعاىل:  . أخذنا فوائدها ؟ نعمقل صدق اهللا ))  ((وجل:  مث قال اهللا عز

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وحيتمل أن يكون اخلطاب لكل من يصح توجه اخلطاب إليه أي للرسول 

أن  هيصلى اهللا عليه وسلم ولغريه؛ فعلى القول الثاين ال إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس جيب عل

ول صلى اهللا عليه وسلم مرادا به اخلطاب يصدق اهللا فيقول صدق اهللا؛ وعلى القول األول يكون احلطاب للرس

للرسول ولألمة بالتبع ألن اخلطاب املوجه إلمام القوم خطاب للجميع؛ فإن لو قلت للقائد مثال اذهب  مباشرة

إىل اجلبل الفالنية وحتته جنود ميشون بأمره صار هذا األمر أيش؟ أمرا له وملن كان تابعا له، ومل كان تابعا له؛ 

هللا عليه وسلم قائد األمة وإمام األمة فإذا وجه إليه اخلطاب كان موجها له وألمته ما مل يكن دليل والرسول صلى ا

ومن  ((مجلة تتضمن الثناء على اهللا بالصدق؛ وقد قال اهللا تعاىل:  صدق اهللا )) ((وقوله:  على التخصيص .

واقع؛ والكذب خمالفة اخلرب للواقع؛ فإذا فال أحد أصدق من اهللا؛ والصدق مطابقة اخلرب لل أصدق من اهللا قيال ))

؛ فإذا الصدق موافقة اخلرب للواقع  قلت: غربت الشمس وقد غربت فعال فهذا صدق وإذا مل تغرب فهذا كذب

هل يضاف إىل ذلك مع اعتقاد الوقوع ؟ مبعىن أنه لو أن شخصا أخرب مبا يطابق  والكذب خمالفة اخلرب للواقع .

هو صدق ألنه موافق للواقع؛  فسه أنه كاذب فهل نقول إن خربه هذا صدق أو كذب ؟الواقع ولكنه يعتقد يف ن

؛ الكذب خمالفة اخلرب للواقع؛ هل نقول حبسب لكن عليه إمث الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب يف ذلك

و اعتقد أنه صدق اعتقاد املتكلم أو سواء كان موافقا العتقاده أوال؟ نعم سواء كان موافقا العتقاده أو ال حىت ل

وقد خالف الواقع فهو كذب؛ وهلذا نقول: إن اليهود الذين زعموا أم صلبوا املسيح عيسى بن مرمي وإن كانوا 

يعتقدون الصدق فهم كاذبون والنصارى الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا 

ة ما أخرب به للواقع أو خمالفته للواقع؛ املهم أن هذا اخلرب إن وافق اخلرب الصدق؛ إذا ال يشرتط اعتقاد القائل موافق



صدق اهللا  ((فهو صدق وإن اعتقد قائله أنه كاذب؛ وإن خالف الواقع فهو كذب وإن اعتقد قائله أنه صادق؛ 

؛ وإذ كانت تتضمن الثناء على اهللا فهي عبادة؛  مجلة خربية تتضمن الثناء على اهللا صدق اهللا )) ((قلنا إن  ))

فقول القائل: صدق اهللا وثناء على اهللا تعاىل بالصدق فهي عبادة؛ ألن كل ثناء على اهللا فهو ذكر هللا وتعبد له؛ 

بأي شيء؟ مل يذكر اخلرب الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شامال أي صدق اهللا صدق اهللا ))  ((

أخرب اهللا به فهو صدق؛ ومن ذلك ما أخرب به مما أحل إلسرائيل أو لبين إسرائيل إال ما حرم يف كل شي، كل ما 

اخلطاب لألمة كما أن اهللا أمر نبيه صلى اهللا  فاتبعوا )) براهيم حنيفا )) ((إفاتبعوا ملة  (( إسرائيل على نفسه .

 عليه وسلم مأمور فالنيب صلى اهللا نيفا ))براهيم حإثم أوحينا إليك أن اتبع ملة  ((عليه وسلم بذلك يف قوله: 

براهيم حنيفا؛ وامللة هي الشريعة اليت يكون عليها إوكذلك حنن مأمورون بأن نتبع ملة براهيم حنيفا إبأن يتبع ملة 

اإلنسان؛ فكل شريعة يكون عليها اإلنسان فهي ملة؛ فاإلسالم ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة؛ وقد جاء يف 

تباع هذه امللة يف كل إهل املراد  براهيم ))إملة  ((احلديث: (ال يتوارث أهل ملتني شىت ) أي مفرتقتني؛ وقوله: 

براهيم يف التوحيد وعدم إراد هذا الثاين يعين اتبعوا ملة شرائع والشعائر ؟ أو يف األصل فقط وهو التوحيد ؟ املال

 وما كان من المشركين )) ((حنيفا أي مائال عن كل شرك الشرك؛ وهلذا قال: ((حنيفا وما كان من املشركني )) 

أو املرادف على مرادفه؛ فاحلنيف معناه املائل عن كل هذه اجلملة معطوفة على ما سبق من باب عطف املرتادفني 

براهيم لزم من ذلك أن يكون خملصا إلذلك؛ وإذا انتفى الشرك يف ملة  توكيد وما كان من المشركين )) ((شرك 

يعين مائال عن كل  حنيفا )) ((براهيم عليه السالم إمام احلنفاء؛ وقوله: إ التوحيد وهو كذلك؛ وهلذا يسمى يف

يف هذه اآلية اإلعراب  . أي الذين يدخلون الشرك يف عبادم وما كان من المشركين )) ((الشرك، مث قال: 

؛ يعين حال كونه حنيفا؛  براهيمإإعراا ؟ منصوبة على احلال من  فما حنيفا )) ((ليس فيه إشكال إال قوله: 

تباعه إحال الزمة وإال ملا صح أن يؤمر باالنتقال عنها؟ نعم هي هذه احلال هل هي حال الزمة أو عارضة ميكن 

   وجل يف كل ما أخرب به يف هذه اآلية من الفوائد: وجوب تصديق اهللا عز  .



أي الذين يدخلون الشرك  وما كان من المشركين )) ((، مث قال:  يعين مائال عن كل الشرك حنيفا )) ((وقوله: 

فما إعراا ؟ منصوبة على احلال من  حنيفا )) ((يف هذه اآلية اإلعراب ليس فيه إشكال إال قوله:  . يف عبادم

الزمة أو عارضة ميكن االنتقال عنها؟ نعم هي حال ؛ هذه احلال هل هي حال  ابراهيم؛ يعين حال كونه حنيفا

يف هذه اآلية من الفوائد: وجوب تصديق اهللا عزوجل يف كل ما أخرب به؛   الزمة وإال ملا صح أن يؤمر بإتباعه .

ومن فوائدها: وجوب اإلميان مبا أخرب اهللا به عن نفسه من األمساء والصفات؛ وهذا  . )) قل صدق اهللا ((لقوله: 

ومن  م حترمي تغيريها عن املراد ا أي تغيري النصوص اليت أخرب اهللا ا عن نفسه من األمساء والصفات .يستلز 

فإن قال قائل: ما الدليل على تقييدكم إياها  فوائد هذه اآلية: وجوب اتباع ملة ابراهيم؛ لكن يف أصل الشرائع .

)) فدل ذلك  لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ((: قلنا: الدليل قوله تعاىل بأصل الشرائع مع أن اآلية عامة ؟

 ((على أن الشرائع ختتلف حبسب حاجات الناس ومصاحلهم؛ أما أصلها وهو التوحيد فإن مجيع الشرائع تتفق فيه 

ومن فوائدها: الثناء على ابراهيم  .وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون )) 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه جيب على اإلنسان أن يتبع  الصالة والسالم بأنه حنيف وإمام وهلذا أمرنا بإتباعه .عليه 

ومن فوائد هذه اآلية:  احلق أين ما كان؛ سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه مباشرة أو من الرسل السابقني .

هل يؤخذ من هذا ذم  . ا وما كان من المشركين ))حنيف : ((انتفاء الشرك عن ابراهيم انتفاء كامال؛ لقوله

الشرك واي عن اتباعه ؟ كيف ذلك ؟ ألن األمر بالشيء ي عن ضده؛ فإذا أمرنا باإلخالص فهذا يستلزم أننا 

 , إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين )) ((مث قال اهللا تعاىل:   منهيون عن اإلشراك .

أي وضع لعبادة الناس وليس أول بيت وضع يف األرض يعين مما يبىن ولكنه أول  يت وضع للناس ))إن أول ب ((

؛ وبكة اسم من أمساء وهو الكعبة ـ زاده اهللا تشريفا وتعظيما ـ للذي ببكة )) ((بيت وضع للناس للعبادة والتعبد؛ 

وقيل: ألنه ال يوصل إليها إال مبشقة وتعب؛ وقيل  ومسيت بذلك قالوا ألا تبك أعناق اجلبابرة أي تقطعتا؛ مكة 

غري ذلك؛ ولكن املهم كل املهم أن املراد ببكة مكة؛ وقد ذكر اهللا تعاىل ذا االسم وذكرها يف سورة الفتح باسم 

إذا فله أمساء من القرآن أما قرية  وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة )) ((مكة يف قوله: 

وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك  ((جامد ملكة وغريها كما قال اهللا تعاىل:  فهي اسم

مباركا أي أن فيه الربكة؛ وبركاته متعددة؛ فمن ذلك  للذي ببكة مباركا )) ((وجل:  يقول اهللا عز . أهلكناهم ))

؛ وهلذا قال أهل ات فيه مضاعفةأن (من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) ومن ذلك أن احلسن

العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة يف غريه سواء كانت صالة أم صدقة أم صياما أم غري ذلك؛ ومن بركته 

أيضا أن جتىب إليه مثرات كل شيء فإن مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؛ ومن بركته أيضا أن فيه ماء من 



ماء زمزم لما  (كون له وهو ماء زمزم فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: شربه ألي شيء بنية صادقة فإنه ي

) ومن بركته ما حيصل من املكاسب اليت تكون فيه أيام املواسم وغري أيام املواسم؛ ومن بركته أنه بعث  شرب له

 وهدى للعالمين ((وقوله:  . فيه حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي جعل اهللا شريعته أفضل شريعة كانت للخلق

هدى أي منارا يهتدى به؛ وكيف كان هدى للعاملني ؟ نعم ألنه جيتمع فيه املسلمون من كل جانب يأوون إليه  ))

وحيصل له التعليم واألسوة احلسنة؛ وكذلك أيضا هدى للعاملني  من كل فج عميق فيهتدي الضال منهم باملهتدي

يعين جيب أن نويل وجوهنا كل يوم  ه يف كل يوم مخس مرات وجوباألن األمة اإلسالمية كلها وي إليه وتتجه إلي

ومن هدايته للخلق للعاملني أن فيه إقامة احلج وإقامة  هدى للعالمين )) ((مخس مرات على األقل؛ وهلذا قال: 

س؛ فهو املراد م اإلن للعالمين )) ((وقوله:  . العمرة وذلك هدى ألن األمة تزداد إميانا وهدى باحلج والعمرة

عام أريد م خاص وليس املراد م من سوى اهللا ألن العاملني يف بعض املواضع يراد ا من سوى اهللا ويف بعض 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده  ((املواضع يراد به اإلنسان فقط وقد يراد ا اإلنس واجلن مثل قوله تعاىل: 

المة ألم علم على خالقهم؛ فإن هؤالء البشر بل وهذا املخلوقات  ومسوا عاملني من الع ليكون للعالمين نذيرا ))

فيه الضمري يعود  فيه آيات بينات )) ((  ؛ ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد . كلها تدل على خالقها

؛  واضحات))   بينات (( أي عالمات آيات )) ((كة؛ بيعين على البيت الذي ب للذي ببكة )) ((على قوله: 

اآليات البينات هي ما يشرع فيه من املناسك واملواضع ذه املناسك وهي قائمة مل تزل من عهد ابراهيم إىل  هذه

يومنا هذا كلها آية عالمات؛ فعرفة هي عرفة، ومزدلفة مزدلفة، ومىن مىن مل تزل ذا من عهد ابراهيم إىل اليوم؛ 

لناس به بل مل يزل مشهورا بينا من عهد ابراهيم إىل يومنا والكعبة هي الكعبة يعين ليس هذا البيت خفيا ال يعلم ا

بدل من آيات أو عطف بيان؛ ومقام ابراهيم مكان قيامه؛ فهل املراد بذلك  براهيم ))إمقام  ((وقوله:  هذا .

حني تقدم إليه بعد  )براهيم مصلى )إواتخذوا من مقام  ((احلجر املسمى باملقام ؟ لقوله صلى اهللا عليه وسلم: 

انتهاء الطواف؛ أو املراد باملقام مقامه يف املناسك عموما ؟ على قولني ألهل العلم؛ فمنهم من قال: إن املراد به 

وهو احلجر الذي صار يرتفع عليه حني ارتفع بناء الكعبة؛ أو أن املراد به كل مقام قامه يف مناسك املقام اخلاص 

ىل األخذ بالعموم ألن األخذ بالعموم يتناول اخلاص وال عكس؛ احلج؛ وإذا دار األمر بني العموم واخلصوص فاألو 

براهيم إىل أن بعث إاحلج؛ وهذا املقام موجود من عهد وعلى هذا فيقال: مقام ابراهيم مكان قيامه يف مناسك 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإىل يومنا هذا ومل يتغري إال حبمية اجلاهلية محية قريش فإم غريوا الوقوف بعرفة 

وجعلوا مبزدلفة وقالوا حنن أهل احلرم وال ميكن أن خنرج إىل احلل واخلروج إمنا يكون من أهل احلل؛ وهلذا كانت 

تقف يف مزدلفة حىت يأيت الناس إليها؛ فأمر اهللا تعاىل أن أفيضوا من حيث  قريش يف يوم عرفة ما تقف بعرفة



فأجاز حتى أتى عرفة  (أفاض الناس يعين أن يفيضوا من عرفة ودل على ذلك حديث جابر رضي اهللا عنه قال: 

لكنه صلى اهللا عليه وسلم )  قال ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية

ومن دخله كان  (وجل: ( مث قال اهللا عز . براهيمإا ألا هي اليت كانت على زمن أجاز حىت أتى عرفة فوقف 

املراد به  من دخله )) ((أي من دخل هذا البيت كان آمنا؛ واملراد الضمري يف قوله: ))  من دخله آمنا )) ((

مجيع احلرم وإن كان ظاهره أن املراد به نفس البناء الذي هو الكعبة لكن السنة دلت على أن احلكم عام يف مجيع 

فتكون خربا عن  فيه آيات بينات )) ((هل هذه اجلملة تابعة لقوله:  من دخله كان آمنا )) ((وقوله:  . احلرم

ئية معىن يعين أن اهللا تعاىل أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولني حال هذا البيت ؟ أو أا مجلة إنشائية، إنشا

براهيم ومن دخله كان آمنا إمقام  ((ألهل العلم؛ فمنهم من قال: إن هذه اجلملة تابعة ملا سبق أي تابعة لقوله: 

ا مجلة مستأنفة فتكون من اآليات البينات وهي أمن من دخله حىت يف الزمن اجلاهلية؛ من العلماء من قال: إ ))

وهي خربية لفظا إنشائية معىن أي من دخله فليكن آمنا وال يتعرض له؛ وعلى كل حال فإن املعنيني يتفقان يف 

لالستدالل وجوب تأمني من دخله؛ ألنه إن كان خربا عما كان عليه البيت فإنه خرب أقره اهللا عزوجل وأتى به 

يعين آمنا من كان آمنا ))  ((وقوله:  كانت إنشائية فاألمر واضح .  على اآليات البينات اليت يف هذا البيت؛ وإن

أبناء جنسه وليس آمنا من عذاب اهللا وال آمنا مما يريده اهللا منه لكنه آمن من بين جنسه حىت إن قاتل أب 

على الناس وهللا  ((مث قال اهللا تعاىل:  اإلنسان يراه اإلنسان يف مكة وال يتعرض له حىت خيرج هكذا كان حمرتما .

الالم  وهللا على الناس حج البيت )) ((وهم مبعىن واحد ؛  حج )) (( و )) حج ((فيها قراءتان:  حج البيت ))

 حج البيت )) ((وعلى للوجوب أي جيب على الناس حقا هللا  أن حيجوا البيت  وهللا )) ((لالستحقاق يف قوله: 

أي قصده؛ ألن احلج يف اللغة القصد واملراد به قصده على الوجه الذي شرعه اهللا بأن يأيت اإلنسان باملناسك 

بدل بعض من كل؛ وذلك ألن الناس  الناس )) ((من هذه بدل من  من استطاع )) ((وقوله:  . املشروعة

هذا البدل بدل بعض من كل؛ والبدل قسمان: مستطيع وغري مستطيع؛ فاملستطيع بعض من الناس؛ وهلذا قلنا إن 

البعض من الكل كثري يف اللغة العربية تقول مثال: أكلت الرغيف ثلثه؛ هذا بدل بعض من كل؛ وقال اهللا تعاىل: 

إذا جعلنا نصفه بدال من الليل فهو بدل بعض  قم الليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليال أو زد عليه )) ((

  لكنه قليل يف اللغة؛ ومنه قول الشاعر: من كل؛ وقد يبدل الكل من البعض 

  فنوها      بسجستان طلحة الطلحاترحم اهللا أعظما د                                 



 ((قال:  . واألعظم بعض اإلنسان ؛ أعظما ؛ ال ؛ طلحة، طلحة بدل من أعظم ؛ ال الشاهد قوله ؟ السجستان

أي من استطاع طريقا إىل البيت ووصوال إليه؛  وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ))

فإن قال قائل: هذا الشرط ثابت  . واالستطاعة يعين بذلك القدرة يعين ا القدرة؛ فمن مل يستطع فال حج عليه

تطاعة مع أنه شرط فلماذا قيد وجوب احلج باالس ا اهللا ما استطعتم ))فاتقو  ((يف كل عبادة؛ لقوله تعاىل: 

أشق بكثري من العبادات نص على  فاجلواب عن ذلك: أنه ملا كان الوصول إىل البيت شاقامفهوم معلوم ؟ 

إذا  (  اتقوا اهللا ما استطعتم )) ((اشرتاط االستطاعة وإال فالشك أن كل العبادات ال جتب إال باستطاعة 

؛ االستطاعة بالبدن أو باملال أو ما ؟ ما املراد هل املراد االستطاعة باملال أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

؟ أو البدن أو ما ؟ نقول: اآلية مطلقة، اآلية مطلقة فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن مل يكن عنده 

ل املناسك؛ ومن استطاع مباله دون بدنه وجب عليه احلج لكن مال كما لو استطاع أن ميشي إىل مكة ويأيت بأفعا

عن طريق االستنابة؛ ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه فاحلج عليه وال إشكال؛ إذا االستطاعة 

وال ميكنه ال نقيدها بالبدن واملال نقول: سواء استطاع ببدنه أو مباله أو ما؛ فإن عجز مباله وبدنه بأن كان فقريا 

 أن حيج لضعف يف بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب؛ ألنه غري قادر؛ إذا القادر مباله أو بدنه أو ما؛ والقدرة هي

القدرة احلسية أما القدرة الشرعية ففيها خالف؛ فمنهم من قال إنه يشرتط أيضا القدرة الشرعية االستطاعة 

لكن ليس هلا حمرم فإن احلج ال جيب عليها؛ ملاذا ؟ ألا عاجزة  الشرعية؛ فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدا

شرعا عن احلج؛ أما حسا فليست بعاجزة ألا عندها مال وعندها قدرة بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود 

امرأة  ال تسافر (احملرم وسفر املرأة بال حمرم ولو للحج غري جائز ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب وقال: 

انطلق ( سأله رجل وقال: إن امرأيت خرجت حاجة وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا فقال:  إال مع ذي محرم )

؛ اختلف العلماء يف هذه املسألة يف مسألة استطاعة الشرعية هل هي شرط للوجوب أو  ) فحج مع امرأتك

باختالف القولني؛ فإذا قلنا إا شرط شرط لألداء، هل هي شرط للوجوب أو شرط لألداء؛ وخيتلف احلكم 

لألداء فقط لزم املرأة أن تنيب من حيج عنها إذا كانت قادرة مباله أو مباهلا وبدا؛ واضح يا مجاعة ؟ نعم؛ إذا قلنا 

شرط لألداء اآلن سقط عنك األداء لكن وجب عليك أن تنييب؛ أما األداء فال يلزمك ألنك ال تستطيعني ذلك 

نا إنه أي االستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإن هذه املرأة ال يلزمها أن تنيب من حيج عنها؛ هذا شرعا؛ وإذا قل

فرق والفرق الثاين: لو ماتت هذه املرأة القادرة مباهلا وبدا على احلج لكن ليس هلا احملرم لو ماتت فهل يكون 

؟ نعم ماذا نقول؟ نقول: بأن االستطاعة الشرعية احلج دينا يف تركتها فيلزم الورثة أن يقيموا من حيجوا عنها أو ال

شرط للوجوب فإنه ال يلزم الورثة أن يقيموا من حيجوا عنها؛ ألن هذه املرأة كاملرأة الفقرية سواء ليس عليها حج؛ 



 وإن قلنا بأنه شرط لألداء لزم على الورثة أيش؟ أن ينيبوا من حيج عنها أو أن حيجوا هم بأنفسهم عنها؛ املهم أنه

يف هاتني اآليتني فوائد منها: أن أول بيت وضع للعبادة هو   . يلزمنهم إذا خلفت ماال كما قلت إا عندها مال

الكعبة الذي ببكة؛ فيكون سابقا على بيت املقدس؛ وآخر البيت وضع للعبادة املسجد النبوي؛ وهذه املساجد 

إن قلنا: ال تشَد الرحال؛  (ال تشد الرحال )والسالم:  الثالثة اليت تشد إليها الرحال كما قال النيب عليه الصالة

إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد  (وإن قلنا: ال تشد الرحال فهي بالضم 

إن أول بيت وضع  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن تقدم املكان يف العبادة له أثر يف تفضيله؛ لقوله:  . ) األقصى

وهذا املراد به التفضيل؛ وهلذا قال العلماء: إن املسجد األسبق يف إقامة اجلماعة فيه أفضل  ة ))للناس للذي ببك

من املسجد احلديث؛ فإذا كان حول اإلنسان مسجدان أحدمها قدمي واآلخر جديد ومل يتميز أحدمها عن اآلخر 

هذه اآلية: الرد على بين إسرائيل؛  ومن فوائد فضيلة أخرى فإن القدمي أفضل من اجلديد لسبقه يف العبادة فيه .

وهو أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس وأنبياء بين إسرائيل بعثوا يف 

بيت املقدس؛ فيكون يف هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت املقدس وكذلك النصارى الذين يقدسونه؛ فقيل 

ومن فوائد هذه اآلية: أن  منها رسول صلى اهللا عليه وسلم أفضل من بيت املقدس . هلم: إن الكعبة اليت بعث

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذا  . من أمساء مكة بكة؛ وهلا أمساء كثرية ذكرها من تكلموا يف تاريخ مكة

بيت هدى للعاملني يعين أن ومن فوائدها: أن هذا ال . مباركا )) ((؛ لقوله:  البيت مبارك؛ وسبق لنا بيان بركته

ومن فوائد هاتني  الناس يهتدون به ملا يقيمونه من الشعائر أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه يف صلوام .

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما  (( اآليتني: أن هذا البيت فيه آيات بينات .

سبيل اهللا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما  تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن

تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف 

 . تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهللا فقد هدي إلى صراط مستقيم ))

ومن كفر فإن اهللا غني عن  ((قال اهللا تعاىل:   هللا من الشيطان الرجيم. أظن أننا مل نأخذ الفوائد ؟أعوذ با

يعين فلم حيج فكفر هذه  ومن كفر )) ((يعين أن من حج البيت عند االستطاعة فقد أدى فريضته؛  العالمين ))

عن كل أحد؛ ألن املراد بالعاملني هنا من سوى اهللا فهي   فإن اهللا غني عن العالمين )) ((الفريضة ومل يقم ا 

تبارك الذي  ((وقد يطلق العامل على بعض أفراده مثل قوله تعاىل:  الحمد هللا رب العالمين )) ((كقوله تعاىل: 

 ف إن املراد بالعاملني هنا اإلنس واجلن فإن الرسول صلى اهللانزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ))

عليه وسلم مل يرسل إىل البهائم وإىل املالئكة وإمنا أرسل إىل اإلنس واجلن فقط؛ فالعاملون تارة يراد ا ما سوى 



اجلملة هنا أن تكون امسا  (( ومن كفر ))وقوله:  . اهللا وتارة يراد ا بعض منهم حسب ما يقتضيه السياق واملعىن

موصوال وحيتمل أن تكون شرطية؛ أما على كوا شرطية فالفاء موصوال وأن تكون يعين من حيتمل أن تكون امسا 

؛ وإمنا احتيج إليها ألن جواب الشرط مجلة امسية؛ وأما على   رابطة فإن اهللا غني عن العالمين )) ((يف قوله: 

ا موصوال فإمنا وقعت الفاء يف خربها ألن االسم املوصول مشبه للشرط يف عموم فيعطى حكمه يعين كون من امس

إظهار يف موضع اإلضمار؛ ألن مقتضى  غني عن العالمين )) ((والذي كفر فإن اهللا غين عن العاملني؛ ويف قوله: 

ومن كفر فإن اهللا غين عنه؛ كما يف قوله تعاىل يف آية أخرى: إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال  السياق أن يقول:

واإلظهار يف موضع اإلضمار ذكرنا أنه يفيد عدة فوائد؛  غني عن العالمين )) ((يرضى لعباده الكفر؛ فهنا قال: 

؛  غني عن العالمين )) ((منها: إرادة العموم؛ ألنه لو قال: فإن اهللا غين عنه؛ مل تفد يف العموم ما أفاده قوله: 

عنه كما ومنها: اإلشارة إىل أن هذا الذي وضع فيه الظاهر يف موضع املضمر من هؤالء العاملني يعين أن اهللا غين 

يف   أنه غين عن مجيع العاملني؛ ومنها ـ لكن ال يستقيم هنا ـ القياس عليه يف العلة واملعىن الذي أفاده هذا الظاهر .

من فوائد هاتني اآليتني أوال: أن أول بيت وضع للناس  ؟ إىل ؟ (( إن أول بيت ))هذه اآليات وأظنها من قوله: 

  ة يف ذلك صرحية وبعده بيت املقدس والثالث املسجد النبوي .للعبادة هو الكعبة الذي يف مكة واآلي

ومن فوائدها: أن الكعبة معظمة عند  ومن فوائد هاتني اآليتني: فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس .

مجيع الناس، عند مجيع اخللق؛ ألنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس؛ وهلذا ذهب كثري من 

لعلم إىل أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى واملسلمني ومجيع أهل األديان كما ذكره شيخ اإلسالم ابن أهل ا

تيمية رمحه اهللا؛ ولكن اليهود صاروا يتجهون إىل بيت املقدس، والنصارى صاروا يتجهون إىل املشرق وهو من مجلة 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن الناس البد هلم من  . ما حرفوه من دينه وإال فاألصل أن الكعبة قبلة جلميع الناس

ومن فوائدها: أن من أمساء مكة بكة ؛  بيت جيتمعون إليه ووي قلوم إليه؛ وهلذا وضع اهللا هلم ما كان مبكة .

 وهلا أمساء عديدة أكثر من هذا؛ ومن أراد االطالع عليها فلريجع إىل "اجلامع اللطيف يف بناء البيت الشريف" أو

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن هذا البيت مبارك، مبارك قدرا  حنو هذا العنوان؛ أو يرجع إىل "أخبار مكة" لألزرقي .

ومن فوائد هاتني اآليتني أيضا: أنه هدى ومنارا للعاملني  ومبارك شرعا؛ وقد مر علينا يف التفسري بيان وجوه بركته .

ومن   . الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا ) (م؛ وقد جاء يف احلديث: يهتدون به ويهتدون إليه ويؤمونه يف عبادا

فوائدمها: أن يف هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد؛ منها مقام ابراهيم؛ ومنها من دخله كان آمنا؛ ومنها 

 فريضة حجه على مجيع الناس؛ فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشرف البيوت كما أنه أول بيت



ومن فوائد هاتني اآليتني: أن اآليات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية؛ كما يف هذه  وضع للناس .

مقام  ((ومن فوائدمها: التنويه بفضل ابراهيم عليه الصالة والسالم يف قوله:  اآليات اليت ذكرت للبيت العتيق .

ألن القول الراجح أنه ليس املراد مبقامه احلجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب؛ بل كل  براهيم ))إ

ومن فوائد هاتني اآليتني الكرميتني: وجوب تأمني من دخل املسجد  مقاماته يف مكة وما حوهلا من املناسك .

ه وسلم أن يسفك يف مكة دم وأن يقطع وقد حرم النيب صلى اهللا عليومن دخله كان آمنا ))  ((احلرام؛ لقوله: 

فيها شجرة وأن ينفر صيدها فضال عن قتله؛ إذا رأيت الصيد يف مكة على شجرة أو يف فرجة فإنه ال جيوز لك أن 

كل ذلك من باب توطيد أيش؟  توطيد األمن يف ال ينفر )  ( تنفره منها؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:

فاجلواب: أن قتال الرسول صلى  تقولون يف قتال النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهل مكة ؟ فإن قال قائل: ما مكة .

اهللا عليه وسلم ألهل مكة من أجل توطيد أمنها ألن أخل مكة صاروا يتحكمون يف البيت؛ وهلذا منعوا الرسول 

حله اهللا لرسوله صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أداء العمرة يف غزوة احلديبية؛ فكان يف هذا اإلحالل الذي أ

عليه وسلم يف ذلك النهار كان يف ذلك مصلحة لتوطيد األمن يف البيت ومحايته من الظلمة كما قال اهللا تعاىل: 

وأيضا فإن هذا اإلحالل ليس إحالال  وما كانوا أوليائه إن أوليائه إال المتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون )) ((

إنما أحلت لي  هي ساعة من ار كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (مطلقا بل هو إحالل مطلق؛ وشف 

 فقد كان القتال فيها حمرما مث أحل مث عاد حترميه إىل يوم القيمة . ساعة من نهار وإنها لم تحل ألحد بعدي )

وأموال  ومن فوائد هاتني اآليتني: أن حرمة املسلم أعظم من حرمة البيت؛ فالذين ينتهكون دماء املسلمني

املسلمني أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند اهللا؛ ألن حرمة املسلم أعظم عند اهللا تعاىل؛ ودليل ذلك أن 

إن قاتلوكم فاقتلوهم؛ فلما أرادوا هتك دماء  فإن قاتلوكم فاقتلوهم )) ((القتال يف مكة حمرم ولكن اهللا قال: 

ألمن البيت؛ لكن ملا أرادوا االعتداء على حرمة أن يف قتلهم انتهاكا  املسلمني وقاتلوا املسلمني أمر اهللا بقتلهم مع

ومل يقل:  إن قاتلوكم فاقتلوهم )) ((املسلم أبيحت دمائهم؛ وهلذا جتدون اآلية الكرمية على القراءة املشهورة: 

ملقاتلة، القتل أبلغ؛ فقاتلوهم؛ وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم لكن املراد قاتلوهم حىت تقتلوهم؛ والقتل أبلغ من ا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب حج البيت  . اقتلوهم ألن هم الذين انتهكوا حرمة البيت فلم يبق هلم حرمة

ووجه الوجوب أن على كما قال  وهللا على الناس حج البيت )) ((على من استطاع عليه سبيال؛ لقوله: 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن احلج ال جيب على غري املستطيع؛ لقوله:  . األصوليون ظاهرة يف أيش؟ يف الوجوب

((من استطاع إليه سبيال)) وسبق لنا أن االستطاعة تكون باملال والبدن وما مجيعا يعين باملال أو البدن أو ما 

اده ما كان شاقا ومن فوائد هاتني اآليتني: بيان رمحة اهللا عزوجل، حيث مل يفرض على عب مجيعا على ما سبق .



ومن فوائد هاتني اآليتني: أن من مل حيج فهو كافر؛  . من استطاع إليه سبيال )) ((عليهم وال يستطيعونه؛ لقوله: 

واختلف العلماء رمحهم اهللا يف هذا الكفر هل هو نوع من  )) ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ((لقوله: 

هل العلم ومها روايتان عن اإلمام أمحد؛ فعلى القول بأنه الكفر املطلق الكفر أو هو الكفر املطلق على قولني أل

يكون من ترك احلج وهو مستطيع مرتدا خارجا عن اإلسالم يستتاب فإن تاب وإال قتل؛ وعلى الثاين أن املراد 

ن مذهب بالكفر هنا نوع منه فإنه ال يكفر؛ وهذا القول هو الذي عليه اجلمهور من أهل العلم وهو املشهور م

كان أصحاب النبي صلى اهللا عليه ( اإلمام أمحد وهو ظاهر ما روي عن الصحابة؛ قال عبد اهللا بن شقيق: 

وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر كقوله وسلم ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر غير الصالة ) 

  تال املسلم ال خيرج من اإلميانمع أن ق)  سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (صلى اهللا عليه وسلم: 



وسبق لنا أن  )) من استطاع إليه سبيال ((ومن فوائد هاتني اآليتني: أن احلج ال جيب على غري املستطيع؛ لقوله: 

ومن فوائد هاتني   االستطاعة تكون باملال والبدن وما مجيعا يعين باملال أو البدن أو ما مجيعا على ما سبق .

من  ((اآليتني: بيان رمحة اهللا عزوجل، حيث مل يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم وال يستطيعونه؛ لقوله: 

ومن كفر فإن اهللا غني  ((ومن فوائد هاتني اآليتني: أن من مل حيج فهو كافر؛ لقوله:  . استطاع إليه سبيال ))

 يف هذا الكفر هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر املطلق على قولني واختلف العلماء رمحهم اهللا )) عن العالمين

ألهل العلم ومها روايتان عن اإلمام أمحد؛ فعلى القول بأنه الكفر املطلق يكون من ترك احلج وهو مستطيع مرتدا 

يكفر؛ وهذا  خارجا عن اإلسالم يستتاب فإن تاب وإال قتل؛ وعلى الثاين أن املراد بالكفر هنا نوع منه فإنه ال

القول هو الذي عليه اجلمهور من أهل العلم وهو املشهور من مذهب اإلمام أمحد وهو ظاهر ما روي عن 

الصحابة؛ قال عبد اهللا بن شقيق: كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يرون شيئا من األعمال تركه كفر 

سباب المسلم فسوق  (وله صلى اهللا عليه وسلم: غري الصالة ) وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر كق

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا  ((مع أن قتال املسلم ال خيرج من اإلميان كما قال اهللا تعاىل:  ) وقتاله كفر

)) وهذا هو األقرب أن املراد  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم (()) إىل قوله:  فأصلحوا بينهما

ومن فوائد هاتني اآليتني: بيان غىن اهللا عزوجل عن كل أحد؛ فهو مل   بالكفر هنا نوعا منه وليس الكفر املطلق .

( يا يأمر عباده بالعبادة من أجل أن ينتفع ا كما جاء يف احلديث القدسي حديث أيب ذر الغفاري الطويل: 

فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم  عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي

) فاهللا عزوجل غين عنا إمنا  نقص ذلك في ملكي شيئا وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما

الناس أمرنا وانا لتستقيم أمورنا وتصلح أحوالنا ونسعد يف الدنيا واآلخرة؛ أما لو كنا على أفجر قلب رجل من 

فإن ذلك ال يضر اهللا شيئا؛ لكن ملا كان بنو آدم قد أعطوا من العلق ما استحقوا به أن توجه إليهم التكاليف 

باألمر والنهي صاروا أهال لألمر والنهي؛ وهلذا ال يوجه األمر والنهي إىل البهائم؛ ألا مل تعط عقوال؛ فكان 

بالتكاليف حىت ينالوا السعادة يف الدنيا واآلخرة؛ أما البهائم فآخر إعطاء العقل لنيب آدم معناه أو مقتضاه إلزامهم 

ومن فوائد  أمرها أن تكون ترابا تبعث يوم القيمة ويقتص من بعضها لبعض مث يقال: كوين ترابا فتكون ترابا .

غىن عن اهللا؛ وهو  هاتني اآليتني: أنه إذا كان اهللا غنيا عن العاملني لزم أن يكون عاملون مفتقرين إليه، وليس م 

كذلك فإن اخللق مفتقرون إىل اهللا تعاىل غاية االفتقار؛ وهلذا ينبغي لك أن تسأل ربك بلسان احلال أو لسان 

عن بالك تعلقك باهللا  ال يغفل إياك نعبد وإياك نستعين )) ((كل أمورك، استعن باهللا يف كل أمورك   املقال

) شراك النعل الزهيد  ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله (سبحانه وتعاىل يف كل شيء؛ وقد جاء يف احلديث: 



 : ((وجل مث قال اهللا عز  الذي ال يساوي شيئا ال تغفل عن سؤال اهللا إياه إما بلسان احلال وإما بلسان املقال .

هنا أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يوبخ هؤالء الذين ,   ))لم تكفرون بآيات اهللاقل يا أهل الكتاب 

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا وأنتم  ((من أهل الكتاب ويف آية سبقت كان اخلطاب من اهللا: 

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات  ((وهنا أمر من اهللا للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقول هلم:  )) تشهدون

مل االستفهام هنا للتوبيخ؛ والالم حرف جر؛ وما استفهامية لكن حذفت ألفها ألن ما االستفهامية إذا  )) اهللا

دخل عليها حرف جر حذفت ألفها مثل: مل، عم، فيم، عالم، وما أشبه ذلك؛ يعين لو قلت: على ما تضربين؛ 

 بين جيوز ؟ ال؛ يقول: مل تضربين وهكذا.ال جيوز أن تقول: على ما تضربين؛ بل تقول: عالم تضربين؛ ملا تضر 

)) تكفرون أي جتحدوا وتتغافلون عنها وتتعامون عنها؛ واملراد   لم تكفرون بآيات اهللا ((وجل:  اهللا عز ليقو 

هنا الكونية والشرعية؛ الكفر باآليات الكونية يتضمن ثالثة أمور؛ أوال: أن ينكر أن اهللا خلقها؛  آيات اهللا )) بـ((

  ؛ أن يعتقد أن هللا شريكا يف إجيادها؛ ثالثا: أن يعتقد أن هللا معينا فيها؛ هذه ثالثة أمور ثانيا:

  األخ ؟ كم يتضمن الكفر بآيات اهللا الكونية ؟  الشيخ :

  ثالثة أمور؛  الطالب :

  ؛ نعم الشيخ :

  ؛  هو يقول ثالثة أمور مث غفلت الطالب :

عبد املنان ؟ أن ينكر خلق اهللا هلا يعين ينكر أن اهللا خلق هذه الكائنات؛ الثاين: أن  هذه مشكلة يال الشيخ :

يعتقد أن هللا تعاىل فيها شريك يعين مثال اهللا خلق السماء وواحد آخر خلق األرض مثال؛ الثالث: أن يعتقد أن 

ية؛ الكفر باآليات الشرعية تكذيبها هللا تعاىل معينا فيها، يقول هي هللا لكن فيه من عاونه؛ هذا كفر باآليات الكون

بأن يكذب بأا من عند اهللا أو يكذب بأخبار اهللا أو خمالفتها؛ فإن كانت خمالفة تامة فهي كفر أكرب وإن كانت 

؛ فصار الكفر باآليات الكونية كم؟ ثالثة أشياء؛ خمالفة ناقصة فهو كفر أصغر وهو ما يطلق عليه اسم الفسق

يب واملخالفة؛ التكذيب إ أن يكون يف أصلها بأن يقول هذه ما نزلت من عند اهللا؛ أو والشرعية شيئان: التكذ

يكذب أخبارها أي خرب فيها إذا كذبه فهو تكذيب باجلميع بأنه ال ميكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؛ 

كفر أصغر وهو ما يعرب الثاين أيش؟ خمالفتها ، مث إن كانت خمالفة تامة فهو كفر أكرب وإن كانت غري تامة فهو  

  عنه بكفر دون كفر أو بالفسوق .



) هل يؤيد  من مات ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا (أحسن اهللا إليك شيخ ورد احلديث:  السائل :

  هذا احلديث على أنه كفر أكرب ؟

  . داللة واضحةأي هذا احلديث لو صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤيدها كان يدل  الشيخ :

  الذي يعتقد أن اآليات اليت أوجدها اهللا سبحانه وتعاىل أوجدها عبثا فهل يكون كفرا هذا ؟ السائل :

  . وجل هذا يكون منكرا حلكمة، هذا يكون منكرا حلكمة اهللا عز الشيخ :

  فهل يكفر ؟  السائل :

أفحسبتم أنما خلقناكم  ((الظاهر أنه يكفر ألنه تضمن االستهزاء باهللا، تضمن االستهزاء وتكذيب اهللا  الشيخ :

  وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبين )) . عبثا )) ((

  هل القتل حبق جيوز يف املسجد احلرام  ؟ السائل :

 احلرم فإنه يقتل ألنه انتهك حرمة اهللا فلم يكن القتل حبق هذا إذا كان العاصي املستحق للقتل عصى يف الشيخ :

؛ وإن كان فعل حدا خارج احلرم مث جلأ إىل احلرم فالصحيح  )) إن قاتلوكم فاقتلوهم ((له حرمة كما يف قوله: 

وال يشارب وال يبايع حىت إذا مل جيد أي أحد  ؛ ولكنه يضيق عليه فال يؤاكل أنه ال يقام عليه احلد وال يقتل

؛ هذا هو  ؛ فإن كان معه طعام وشراب فسوف ينفد مث يضطر إىل اخلروج يبايعه ويشاربه ويؤاكله ويشاربه

   الصحيح .

  شيخ ما رأيك يف سؤال الناس احلاجات مثل السيارات والكتب وغري ذلك ؟ السائل :

  سؤاهلم حاجات ؟  الشيخ :

  يدخل يف مبايعة الصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم أم ال يسألون الناس شيئا ؟ هل السائل :

  هل هو داخل يف قراءتنا ؟  الشيخ :

  ذكرت أنه البد للعبد أن يسأل اهللا كل شيء حىت شراك نعله ؟ السائل :



إما أنه حمرم أو مكروه،  ؛ أنه ال يستغين عن اهللا؛ سؤال الناس الشك نعم يعين مسألة االستغناء عن اهللا الشيخ :

إما حمرم أو مكروه هذا هو األصل؛ قد خيرج عن هذا األصل إذا دعت الضرورة أو احلاجة فله أن يسأل وأما 

سؤال االنتفاع باملال مثل عرية و القرض وما أشبه ذلك فال بأس به؛ لكن سؤال أعيان املال هو الذي أما حمرم 

   وإما مكروه .

  قوم مبخالفات شرعية فهل نوبخ توبيخ فاسقا أو مبتدعا ؟ إذا وجد من ي السائل :

  مثل ؟  الشيخ :

  ؟يأيت يف الطواف مثال النساء يعين فاسق مثال  السائل :

؛ املعصية يف احلرم أشد من املعصية يف غري احلرم؛ وهلذا جيب أن يكون  أي نعم تضاعف عليه العقوبة الشيخ :

  تعزيره أشد .

  كانت قبلة جلميع الناس فكيف أقر اهللا الرسول على بيت املقدس ؟قلنا إن مكة   السائل :

؛ فلو أم لو قيل  ؛ ألن اليهود يف اعتقادهم أم على حق أي نعم هذا اإلقرار من أجل موافقة اليهود الشيخ :

  ما هو جيب عليك اآلن ختطى الرقاب وتؤذيه . هلم مثال أنتم على باطل لنفروا .

لم تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما قل يا أهل الكتاب  ((

تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف 

) بقيت ) عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم باهللا فقد هدي إلى صراط مستقيم تكفرون وأنتم تتلى

))  قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون ((قال اهللا تعاىل:   الفوائد أظن ؟

سبق الكالم على أول هذه اآلية وأن اهللا تعاىل يوبخ أهل الكتاب بل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن يوخبهم 

)) شهيد أي شاهد وأتى بصيغة املبالغة أو بصفة  على ما تعملونواهللا شهيد  ((وقوله:  . مل يكفرون بآيات اهللا

املشبهة؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل شهيد على أعماهلم وأعماهلم كثرية؛ وإذا كثر املشهود عليه كثرت الشهادة؛ 

ن )) فيكو  لم تكفرون (()) حيتمل أنه داخل يف ضمن التوبيخ يف قوله:  على ما تعملون واهللا شهيد ((وقوله: 

املعىن مل تكفرون بآيات اهللا مع علمكم بأن اهللا تعاىل شهيد على ما تعملون؛ وحيتمل أن تكون الواو لالستئناف 

واهللا شهيد على ما  ((مث استأنف فقال:  لم تكفرون بآيات اهللا )) ((التوبيخ انتهى عند قوله: وأن يكون 



اهللا؛ ديد مباذا؟ بكون اهللا شهيدا على ما يعملون  )) فيكون يف ذلك ديد هلؤالء الذين يكفرون بآيات تعملون

يف هذه اآلية من  وإذا كان اهللا شهيدا على ما يعملون فسوف جيازيهم عليه يف الدنيا ويف اآلخرة مبا يستحقوه .

الفوائد: أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات اهللا ؛ ويتعدى هذا احلكم إىل 

فيتفرع من هذه الفائدة: أن كل من كفر بآيات اهللا فهو مستحق للتوبيخ؛ وقد سبق لنا أن الكفر بآيات  هم .غري 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات شهادة اهللا سبحانه  اهللا يشمل الكونية والشرعية وبيننا أنواع الكفر فيهما .

 )) وما اسم موصول يفيد العموم . على ما تعملون دواهللا شهي ((وتعاىل على كل ما يعمل بنو آدم؛ لقوله: 

يراد ا  واهللا شهيد على ما تعملون )) ((ومن فوائدها: ديد من يكفر بآيات اهللا؛ ألن مثل هذه الصيغة 

ومن فوائد اآلية: إحاطة  . التوبيخ من فعل ما ال يرضي اهللا عزوجل بأن اهللا شهيد عليه وسوف جيازيه على ذلك

)) فمن حيصي بين آدم من أهل الكتاب  على ما تعملون ((اهللا تعاىل بكل شيء وأنه وسع كل شيء؛ لقوله: 

وغريهم ومن حيصي أعماهلم؛ لكن اهللا عزوجل واسع عليم حيصي كل شيء وال خيفى عليه شيء من أعمال بين 

)) أنه ال حياسب العبد على ما  هللا شهيد على ما تعملونوا ((ورمبا يستفاد من هذه اآلية من قوله:  آدم .

إن اهللا تجاوز عن أمتي ما حدثت به  (حدث به نفسه كما صح ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

) فحديث النفس عن الوساوس اليت تكون يف الصدر ال يؤاخذ عليه اإلنسان إال  تعمل أو تتكلم أنفسها ما لم

ها واعتقدها وجعلها من أعمال القلب فحينئذ حياسب عليها؛ أو نطق ا بلسانه؛ أو عمل إذا عمل وركن إلي

 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اهللا ((مث قال اهللا تعاىل:   مبقتضاها جبوارحه فحينئذ حياسب عليه .

)) هذا أمر آخر للنيب صلى اهللا عليه وسلم من ربه أن يوبخ أهل الكتاب على عدوام لغريهم؛ ألن التوبيخ 

قل يا أهل الكتاب لم  ((؛ الثاين: )) توبيخ على عملهم القاصر عليهم لم تكفرون بآيات اهللا ((األول 

لم تصدون  ((سبيل اهللا؛ قال:  توبيخ على عدوام على الغري، حيث يصدون عن تصدون عن سبيل اهللا ))

)) أي عن دينه وعن  عن سبيل اهللا (() أي تصرفون ) تصدون(( )) يعين ألي شيء وبأي حجة  عن سبيل اهللا

شريعته؛ ومسي الدين سبيال هللا ألنه موصل إليه وأضيف إىل اهللا لوجهني: الوجه األول: أن اهللا هو الذي وضعه 

سبيال للخلق ميشون عليه؛ والوجه الثاين: أنه موصل إىل اهللا؛ فمن سلك السبيل الذي وضعه اهللا للعباد فسيصل 

من هذه  من آمن )) ((راد به؟ املراد به دينه؛ ألنه الطريق املوصل إليه؛ وقوله: إىل اهللا عزوجل؛ إذا سبيل اهللا ما امل

)) يعين تصرفون الذي آمن عن سبيل اهللا؛ وهذا شأن بين إسرائيل من اليهود والنصارى  تصدون ((مفعول 

صدون من يصدون عن سبيل اهللا من آمن؛ وإمنا ذكر من آمن مع أم يصدون من آمن حىت يرتد عن إميام وي

مل يؤمن حىت ال يدخل يف اإلميان؛ ألن صد من آمن أشد عدوانا من الصد من مل يؤمن؛ ألن من آمن يصدونه 



ليكون مرتدا؛ ومن مل يؤمن يصدونه عن سبيل اهللا من أجل أن يبقى على كفرهم؛ والبقاء على الكفر أهون من 

اء ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال؛ ألن )) يشمل الرجال والنس من آمن ((الردة كما هو ظاهر؛ وقوله: 

 . (( الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض ))الرجل هو األصل وهو األمري على املرأة 

)) يعين حال كونكم تبغون سبيل  تصدون (()) اجلملة حال من الواو يف قوله:  تبغونها تبغونها عوجا )) (( ((

)) أي ألجل العوج فيكون مفعوال من  تبغونها عوجا (()) أي ألجل العوج أو أا ؛  عوجا ((اهللا أي تطلبون 

أن تكون مفعوال به أي تطلبوا عوجا أي تصريوا عوجا والعوج ضد املستقيم؛ ويقال عوج يف  أجله؛ وجيوز

عوج ألنه معىن؛ ففي املعاين املعاين؛ وعوج يف األعيان فتقول مثال: هذا العصا عوج ألنه عني؛ وتقول: هذا القول 

بكسر العني ويف احملسوسات بفتحها؛ وأصل العوج امليل وضده االستقامة؛ والعوج عن شريعة اهللا يشمل معنيني؛ 

املعىن األول يف األوامر؛ أو موضوعه أمران؛ األول يف األوامر؛ والثاين يف النواهي؛ أما يف األوامر فعجاجها إما 

وإما باإلفراط فيها والغلو؛ فالناس بالنسبة ألوامر اهللا ثالثة أقسام؛ قسم وسط؛ وقسم بالتهاون ا والتفريط 

مفرط؛ وقسم مفرط يعين غايل متجاوز احلد؛ فاملتوسط هو املستقيم؛ واملفرج عوج؛ والزائد عوج أيضا هذا يف 

ا وانتهاكها، انتهاكها وارتكاا هذا عوج؛ ألن الصراط املستقيم األوامر؛ ويف النواهي العوج يف النواهي هو ارتكا

يف النواهي أن تدعها وأن تتجاوزها؛ فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيها؛ فهؤالء اليهود والنصارى من 

أهل الكتاب يريدون العوج يف األوامر والنواهي؛ يف األوامر بأيش؟ بالتفريط والتهاون أو بالغلو واإلفراط؛ ويف 

)) الواو هذه للحال يعين واحلال أنك شهداء  تبغونها عوجا وأنتم شهداء (( . كها والتهاون االنواهي بانتها 

على ما تفعلون؛ فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل اهللا؛ تعلمون هذا وتشهدون به؛ ووجه ذلك 

سول اهللا وأنه الذي بشر به أنه يوجد يف كتبهم أن حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوف يبعث وأنه ر 

عيسى؛ ولكنهم حيرفون الكلم عن مواضعه من أجل صد الناس عن اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 وأنتم شهداء )) ((فصاروا يصدون عن سبيل اهللا وهم شهداء يشهدون باحلق لكن ـ والعياذ باهللا ـ استكربوا عنه؛ 

بيل اهللا ألنكم تعلمون أن ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وآله شهداء على أيش؟ على أنكم تصدون عن س

يعين نفى اهللا أن يكون غافال عن عملهم القليل  )) وما اهللا بغافل عما تعملون (( وسلم فهو سبيل اهللا .

والكثري؛ وهنا جند أن هذه الصفة من الصفات السلبية؛ ألن صفات اهللا كما مر علينا قسمان: ثبوتية؛ وسلبية؛ 

يعين شيء ثابت هللا وشيء منفي عنه؛ فهنا صفة سلبية؛ ما الذي نفي عن اهللا ؟ الغفلة؛ والقاعدة عند أهل السنة 

أن الصفات السلبية تتضمن شيئني؛ األول: انتفاء هذه الصفة اليت نفاها اهللا عن نفسه؛ والثاين ثبوت الكمال يف 

)) متضمنا لنفي الغفلة  (( وما اهللا بغافل عما تعملونضدها؛ ألا ما نفيت عنه إال ألنه كامل؛ فيكون قوله: 



؛ والثاين ؟ ثبوت كمال املراقبة؛ ألن من كان كامل املراقبة فإنه ليس عنده غفلة؛ فتكون هذه اآلية مثبتة  عن اهللا

لة تفيد )) وانتفاء الغفلة عنه؛ واجلم (( و كان اهللا على كل شيء رقيباىل : هللا كمال املراقبة كما قال اهللا تعا

يف هذه اآلية من الفوائد: أمر  رسول اهللا   . التهديد هلؤالء الذي يصدون عن سبيل اهللا من آمن و يبغوا عوجا

ومن  صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يوبخ أهل الكتاب على عدوام على الغري؛ وذلك بالصد عن سبيل اهللا .

شبه من أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ فإذا وجد أحد فوائدها: أن من صد عن سبيل اهللا من املسلمني ففيه 

ومن فوائد هذه  يثبتك عن فعل اخلري أو يرغبك يف فعل الشر ففيه شبه من اليهود والنصارى ألن هذه سبيلهم .

اآلية: إثبات أن الشياطني ليست شياطني اجلن فقط؛ فكما أن للجن شياطني يصدون عن سبيل اهللا ففي 

وكذلك  ((يصدون عن سبيل اهللا؛ وعلى هذا يقول اهللا تبارك وتعاىل يف سورة األنعام:  اإلنسان أيضا شياطني

ومن فوائد  جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم زخرف القول غرورا )) .

اهللا عزوجل؛ ألنه  هذه اآلية: احلث على لزوم الشرع ألنه سبيل اهللا؛ وكل إنسان عاقل فإنه يسعى إىل الوصول إىل

ومن فوائد هذه اآلية: أن من صد  غاية املطالب؛ وال وصول إىل اهللا إال بسلوك شرعه سبيله الذي أرسلوا إليه .

عن سبيل اهللا من آمن به فإنه يف غاية ما يكون من عدوان؛ وهو أعظم ممن صد عن سبيل اهللا من مل يؤمن؛ ألن 

ومن فوائد هذه اآلية: سوء القصد يف أهل  وبة  من منعه وأشد جناية .هذا رفع واألول منع؛ ورفع اخلري أشد عق

أن تكون سبيل اهللا عوجا؛ وهذا الوصف ألهل الكتاب ال يزال منطبقا عليهم إىل اليوم؛ الكتاب حيث يبغون 

فللنصارى دعاة ينصرون الناس ويسعون بكل جهدهم إىل أن يصدوا عن سبيل اهللا من آمن؛ ألم يريدون أن 

تدعوا  لك الناس سبيل العوج؛ ال يريدون أن يسلكوا السبيل السوي؛ وما زالوا إىل اليوم وهلم إذاعات خاصةيس

:(( يا الناس إىل النصرانية ـ والعياذ باهللا ـ النصرانية الباطلة اليت حيارا عيسى عليه الصالة والسالم كما قال اهللا

ن من دون اهللا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي

إنك أنت عالم الغيوب ما  ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك

)) فهم اآلن يدعون أن دين عيسى عليه الصالة والسالم  قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهللا ربي وربكم

القول بالتثليث ويدعون إن اهللا ثالث ثالثة مث يضحكون على أنفسهم وعلى الناس يقولون إنه ثالثة يف واحد، 

ثالثة يف واحد هل معقول هذا؟ لكن هذا من ضالل النصارى ألن النصارى ضالون حىت األمور العقلية ال 

وكيف يكون ثالثة يف واحد ؟ هذا ال ميكن؛ على كل حال هم يريدون أن يضلوا الناس منذ عهد يهتدون إليها؛ 

الرسول عليه الصالة والسالم إىل يومنا هذا؛ ومن مث جيب على املسلمني احلذر منهم، احلذر منهم والتشهري م 

د واإلخالص؛  واإلخالص والتوحيد حىت ينفروا الناس منهم وأن يقابلوا دعوم اإلحلادية الكفرية بدعوة التوحي



لو وجدا من يعرضهما عرضا حقيقيا شيقا لكن مع األسف أن املسلمني يف الغفلة؛  موافقان للفطرة السليمة

فاملسلمون الذين هم على احلق ال جتد منهم الدعاة الذين يدعون إىل احلق إال قليال؛ وأيضا إال قليال يف بالدهم؛ 

ون فإم يذهبون مشارق األرض ومغارا ويغرون الناس باملال وحبسن اخللق حىت أما أولئك النصارى املنصر 

ومن فوائد هذه اآلية: أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل اهللا يعلمون أم على باطل  ينخدع الناس م .

د هذه اآلية: ومن فوائ )) لكن الذي مينعهم هو االستكبار . وأنتم شهداء ((وأن احلق يف خالفهم؛ لقوله: 

ومن  وما اهللا بغافل عما تعملون )) . ((إثبات إحاطة اهللا سبحانه وتعاىل بكل شيء علما ورقابة؛ لقوله: 

ليس كمثله شيء  ((؛ قال اهللا تعاىل:  فوائدها: أن من صفات اهللا ما هو سليب أي منفي؛ وهذا كثري يف القرآن

أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يا  ((مث قال اهللا تعاىل:  هل تعلم له سميا )) .

يا أيها  (()) أوال هذا احلكم مصدر بالنداء  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا (( يردوكم بعد إيمانكم كافرين )) .

يه ؛ وذلك ألن النداء يتضمن تنب وتصدير احلكم بالنداء يدل على االهتمام به والعناية به )) الذين آمنوا

املخاطب والتنبيه ال يكون إال ألمر هام جتب العناية به؛ مث صار النداء موجها للذين آمنوا من باب اإلغراء؛ ألن 

وصفهم باإلميان يقتضي أن يقوموا مبقتضى هذا اخلطاب املوجه هلم كما لو قلت لشخص: يا رجل افعل كذا؛ 

ا مؤمن افعل هذا؛ فاملعىن أنه من مقتضى إميانك يعين أن مقتضى رجوليتك أيش ؟ أن تفعل هذا ؛ فإذا قلت: ي

يعين من مقتضى إميانكم أن تنتبهوا ملا سيلقى إليكم؛ وهلذا قال ابن  يا أيها الذين آمنوا )) ((أن تفعل هذا؛ 

يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر  إذا سمعت اهللا (مسعود رضي اهللا عنه: 

؛ مث إن اخلطاب بوصف اإلميان يقتضي أن امتثال ذلك من مقتضيات اإلميان ويقتضي أيضا أن  ) تنهى عنه

يا  ((خمالفته نقص يف اإلميان ألن املؤمن يقتضي إميانه أن يقوم مبا أمر به وأن يدع ما ي عنه؛ يقول اهللا تعاىل: 

   ؛ يف أسئلة ؟ )) أيها الذين آمنوا

فهل ينكروا ال يعرفوا رمبا إذا فعلوها تركوا ينفروا الناس منه  الناسبعض الناس يفعلون بعض السنن  السائل :

  فعلها من الصد عن سبيل اهللا ؟ نقول

ال، ال ميكن يعين يقول: بعض الناس يفعل سننا ال يعرفها الناس ينكروا هل نقول إن فعلها من الصد  الشيخ :

قول إا من الصد لكن قد نقول إن تركها من باب التأليف من سبيل اهللا كما ترك النيب ، ما ن عن سبيل اهللا ؟ ال

   عليه الصالة والسالم بناء الكعبة على قواعد ابراهيم لقرب عهد الناس بالكفر خوفا عليه من الفتنة .

  



  اآلن نرى أن امللل يسمع هلا ناس من العصاة ؛  لنا إن اإلسالم هو دين اهللا .ق السائل :

  أيش ؟  الشيخ :

نرى أن ديانات األخرى غري اإلسالم الناس أسرعوا إليها دخوال حىت يف بلدان اإلسالمية الناس يدخلون  السائل :

  فيها أيش السبب ؟

ى الفطرة كما قال السبب يف ذلك أن هؤالء نعم هذه خمالفة للفطرة ألنه وجد دافع قوي تقوى عل الشيخ :

فهؤالء  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) الرسول عليه الصالة والسالم: (

؛ أو عاشوا يف أحضان الغرب ودرسوا  جتد أم عاشوا يف أحضان الشيوعية مثال؛ أو درسوا آرائهم وأفكارهم

  مقتضى الفطرة وإال لو ترك الناس وشأم لكانوا على الفطرة . آرائها وأفكارها فصار هذا املانع حائال دون

  ؟كذلك خطاب اهللا تعاىل ألهل الكتاب يف القرآن هل يشمل علمائهم أو عامتهم   السائل :

  اآلية تشمل كل من صد، كل من صد عن سبيل اهللا  سواء كانوا من العلماء أو من املتعصبني . الشيخ :

  كيف يصدون عن سبيل اهللا ؟  السائل :

؛ أحيانا جيادلون بأفعال املسلمني يقولون شف املسلمني عندهم   اآلن فيه عوام اآلن جيادلون وهم عوام الشيخ :

  كذب وغش وخيانة وخديعة وما أشبه ذلك فيجادل .

  نعم عبد الوهاب ؟ الشيخ :

عنك اإلسالم يقولون خيلع عنك لباس الفقر  ؛ يف غالة الصليبية رفعت شعار يعين اخلع ما رأيك شيخ السائل :

  واجلوع فكيف مبن جياملهم ؟

واهللا هذا كون الناس جياملوم ويسكتون يف مقابلة هؤالء الشك أنه ضعف اإلميان، الشك أنه ضعف  الشيخ :

أن يقوموا اإلميان والواجب على املسلمني على احلكام أوال القادرين أن يبثوا اإلسالم ضد هؤالء الواجب عليهم 

  هللا عزوجل لصد هؤالء وأن يكونوا جلانا يف األمة اإلسالمية تدافع هذا الشر .

إذا كان أهل الكتاب كفروا بآيات اهللا ويصدون عن سبيل اهللا ملاذا مساهم اهللا أهل الكتاب وهم كفروا  السائل :

  به ؟



م أهل كتاب وعندكم علم ومعرفة ومع أي نعم هذا من إقامة احلجة عليهم وشدة التوبيخ هلم يعين أنت الشيخ :

  ذلك تصدون؛ فهذا من شدة اللوم والتوبيخ هلم ؛ 

  ليس مدحا هلم يا شيخ ؟ السائل :

  . ال أبدا، هذا تأكيد الذم ما يشبه املدح الشيخ :

  مدح ؟ اهللا عليه وسلم للصحابة   قول النيب صلى السائل :

  فكان هذا أشد .أي نعم ألن أهل القرآن متمسكني ا لكن هؤالء أهل الكتاب وخالفوه  الشيخ :

  ما هو أفضل الرد على مقولتهم التثليث ؟ شيخ أحسن اهللا إليك ! السائل :

)) وهذان  ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهللا ربي وربكم ((أفضل الرد أن نقول: قال نبيكم  الشيخ :

اإلهلان اللذان زعمومها خملوقون، املسيح خملوق وأمه خملوقة فكيف يكون إله؛ هذا من جهة العقل؛ أما من جهة 

   الشرع فهذا نبيهم عليه الصالة والسالم ينكر ذلك عليهم .

با وإذا بعض الدعاة يرغب يف دعوة أهله وأوالده وأهل حارته؛ وبعضهم يرغب يدعوا الناس شرقا وغر  السائل :

  قيل له أدعوا أهلك فقال هو يرغب أن يدعوا الناس خارج البالد فأيهما املصيب يا شيخ ؟

)) فيبدأ اإلنسان بأهله؛ لكن إنسان يرغب أن يدعوا من  وأنذر عشيرتك األقربين ((قال اهللا تعاىل:  الشيخ :

خارج ألن أهله على الشرع ما عندهم إال معاصي أهون من الكفر فهو يقول أدعوا الناس للدخول يف اإلسالم؛ 

  أما أهلي فليس عندهم إال معاصي وال حتتاجون إال دعاية قوية غاية ما هنالك يوسر عن املعصية حىت يدعوها .

  بعض الناس يرتك السنة من أجل التأليف ؟ :السائل 

نقول: الرتك تركان: ترك تعطيل وترك تأليف؛ ترك التأليف ندع هذا إىل وقت آخر بعد ما يبني للناس  الشيخ :

؛ أما التعطيل بأن نعطل السنن ألن الناس ال يعملون ا فهذا ليس  ويوضح هلم أن هذا سنة حىت يطمئنوا

   بصواب .

  فهل نثبت هللا صفة سلبية ؟سلبية ثبوتية و قلنا إن من صفات اهللا  أحسن اهللا إليك !شيخ  السائل :



إال؛ تكون من صفاته ألن الوصف إما إثبات وإما نفي؛ فإذا قلت: فالن ليس يظلم الناس أو فالن ال  الشيخ :

نفي حمض أبدا؛ جيهل؛ هذا مدح؛ ال يظلم لكمال عدله؛ أي ثابت ما فيه نفي حمض يعين صفات اهللا ما فيها 

  أي نعم نقول ثبوتية وسلبية؛ وسلبية ال تكون مدحا إال إذا  كماله .

درس الليلة وأظن ما سبق قد انتهينا  أ)) هذا مبتد (( فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين

ا مرارا أن ما سبقه النداء فإنه معتىن )) وقد تكرر علين يا أيها الذين آمنوا ((يقول اهللا تعاىل:   من الكالم عليه .

يا  ((به؛ ألن تصدير الشيء بالنداء يدل على االهتمام به إذ أن النداء يوجب االنتباه؛ مث إن اخلطاب بقوله: 

ويف توجيه اخلطاب ذا الوصف إغراء لقبول ما يأيت تصديقا به إن كان خربا وامتثاال له إن   أيها الذين آمنوا ))

ا أو يا؛ كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنني حقا فاألمر كذا وكذا؛ فيكون فيه إغراء كان طلبا أمر 

. ويف  لقبول ما يأيت بعده؛ كما لو قلت: يا أيها الرجل افعل كذا وكذا؛ أي أنه مبقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا

قبوله من مقتضيات اإلميان، تصديقا به إن  تصديره ذا الوصف أو باختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأيت 

وفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينايف اإلميان؛ فهذه أربعة أمور: األمر األول: إذا  . كان خربا وامتثاال له إن كان طلبا

صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل على األخ الذي ورائك ؟ على اإلميان؛ ال؛ إذا صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل 

؟ على االعتناء به وأمهيته؛ ما وجه ذلك ؟ وجه ذلك إن اهللا عزوجل؛ إن النداء يوجب االنتباه مثل ما على أيش

   الثاين: اختيار اإلميان أين ملا ناديتك انتبهت أليس كذلك ؟ نعم .

 

 



ويف توجيه اخلطاب ذا الوصف إغراء لقبول ما يأيت  يا أيها الذين آمنوا )) ((مث إن اخلطاب بقوله: 

؛ كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم  تصديقا به إن كان خربا وامتثاال له إن كان طلبا أمرا أو يا

: يا أيها الرجل  ؛ كما لو قلت بعده؛ فيكون فيه إغراء لقبول ما يأيت  مؤمنني حقا فاألمر كذا وكذا

ويف تصديره ذا الوصف أو باختيار هذا  . ؛ أي أنه مبقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا افعل كذا وكذا

، تصديقا به إن كان خربا وامتثاال له إن   الوصف دليل على أن ما سيأيت قبوله من مقتضيات اإلميان

: إذا صدر  : األمر األول ؛ فهذه أربعة أمور يف اإلميانوفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينا . كان طلبا

  اخلطاب بالنداء فهو دليل على األخ الذي ورائك ؟ 

  ؛  على اإلميان الطالب :

  ؛ إذا صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل على أيش؟  ال الشيخ :

  على االعتناء به  الطالب :

  ؛ ما وجه ذلك ؟  على االعتناء به وأمهيته الشيخ :

   ؛ وجل وجه ذلك إن اهللا عز الطالب :

  نعم . الطالب :إن النداء يوجب االنتباه مثل ما أين ملا ناديتك انتبهت أليس كذلك ؟   الشيخ :

، اختيار النداء بوصف اإلميان موجب يراد به أيش ؟ اختيار النداء بوصف اإلميان  الثاين: اختيار اإلميان

   ؟

  ؛  ال الشيخ :

  ؛  يقوموا مبا أمروا به مبقتضى إميامأن  الطالب :

  يعين اإلغراء واحلث ألن نداء الشيء الشخص لوصفه يقتضي أن يهتم بالشيء نعم . الشيخ :

   ؟ثالثا اختيار وصف اإلميان 

   هذا اإلغراء وانتهينا منه الشيخ :



  ا امتثال إن كان أمرا واالجتناب إن كان ي الطالب :

  خربا من مقتضيات اإلميان متام .والتصديق إن كان  الشيخ :

  الرابع ؟  الشيخ :

   ؛ عدم قبوله مما ينايف اإلميان الطالب :

  . وأن ال يعارض؛ رفض يعين من منقصات اإلميان  الشيخ :

)) فريقا مبعىن  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ((وجل:  يقول اهللا عز

؛ فالكتاب لليهود هو التوراة والكتاب  )) وهم اليهود والنصارى أوتوا الكتابالذين  من ((؛ و طائفة

)) يعين ال مجيعهم ألن بعض أهل  فريقا من الذين أوتوا الكتاب ((للنصارى هو اإلجنيل؛ وقوله: 

الكتاب ليسوا على هذا الوصف فإن منهم من آمن فآمن من النصارى النجاشي وآمن من اليهود عبد 

))  يردوكم بعد إيمانكم كافرين ((؛ لكن فريقا منهم يقول:  ؛ وهؤالء من خيار املؤمنني ماهللا بن سال

ترتدوا عليه بعد إميانكم سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم كما يذكر أن رجال من  يعين يوجبوا لكم أن

وغضبوا؛ وقد  اليهود وشى بني األوس واخلزرج وذكرهم أيام اجلاهلية فثاروا أي ثار بعضهم على بعض

؛ لكن مهما كان األمر؛ من أهل الكتاب من  يكون هذا السبب أو هذا املعىن الذي ذكر ضعيفا

الكتاب لو  ود كثير من أهل ((يريدون منا أن نرتد عن اإلميان وقد صرح اهللا ذلك يف آيات أخرى 

)) فأهل الكتاب  ت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكمود يردونكم من بعد إيمانكم كفارا )) ((

يودون هذا وتعلمون أن من ود شيئا سعى يف حتصيله؛ إذا فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما 

يستطيعون أن يردوا املسلمني عن دينهم سواء منعوا الناس عن الدخول يف دين اإلسالم أو أخرجوهم 

قوله:  ا مطوال يف ذكر الفوائد .من دين اإلسالم بعد دخوهلم فيه؛ وسيأيت إن شاء اهللا الكالم على هذ

؛ ألا إخراج من  )) والردة بعد اإلميان أعظم من منع اإلميان من األصل يردوكم بعد إيمانكم ((

؛ إذ أن  اإلميان إىل الكفر؛ ومن املعلوم أن اإلنسان لن خيرج من اإلميان إىل الكفر إال مبحاوالت شديدة

من بعد  ((؛ وهلذا قال:  ن أيش ؟ ممن دخل فيه وآمن بهمن مل يدخل يف الشيء إبعاده عنه أهون مم

؛ لكنهم قد ال يستطيعون أن  )) املراد به الكفر املخرج عن امللة الكافرين ((؛ وقوله:  )) إيمانكم



خيرجون من اإلميان بالكلية لكن بالتدريج مبا يضعونه أمامنا من معوقات كمال اإلميان حىت ينحل 

؛  وجل مث قال اهللا عز . يبقى فيه يف القلوب شيئا وحينئذ يكون الكفر احملض  اإلميان شيئا فشيئا وال

)) إيمانكم  ردوكم بعدي ((؟  مجلة شرطية؛ أين اجلواب(( إن تطيعوا فريقا )):قوله نأخذ اإلعراب قبل؛

؛ وهنا  ؛ األول فعل الشرط والثاين جواب الشرط فعلني ألن املعروف أن إن الشرطية جتزم وفيه إشكال

؛ ملاذا جيزم  ))؛ نعم حمبوب ؟ هذا جمزوم حبذف النون يردوكم (()) وال يف  تطيعوا ((مل جند جزما يف 

  ؛  ؛ هل تعدوه لنا ؟ أفعال اخلمسة ؟ نعم حبذف النون ؟ ألنه من أفعال اخلمسة

  يفعلون تفعلون ويفعالن وتفعالن ؛  الطالب :

  علون هذا اخلامس ؟ يفعالن وتفعالن ويف الشيخ :

  وتفعلون  الطالب :

  وتفعلني متام. الشيخ :

  )) يعين يردوكم حال كونكم كافرين. يردوكم (()) حال من الواو يف قوله:  كافرين ((وقوله: 

وكيف تكفرون  ((  . )) أين اجلزم يا شيخ؟ اجلزم حبذف النون ألا من أفعال اخلمسة يردوكم ((يف 

؛ ألا هي اآلن استفهامية لكن  كيف حتتمل وجهني  رسوله ))وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم 

؛ فإذا نظرنا إىل حاهلم أم تتلى  ؛ والوجه الثاين: التعجب ؛ الوجه األول: االستبعاد حتتمل وجهني

، بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهم يتلى  عليهم آيات اهللا وفيهم رسوله قلنا إن ارتدادهم أيش؟ بعيد

اهللا وفيهم رسوله يشاهدون النيب صلى اهللا عليه وسلم صباحا ومساء ويسمعون اآليات عليهم كتاب 

، والردة يف  ؛ وهلذا مل تكن الردة إال بعد موت الرسول عليه الصالة والسالم اليت تنزل عليه فردم بعيدة

؛  أن يرتد ؛ والوجه الثاين: أن تكون للتعجب؛ فيكون هذا تعجبا من حال من ميكن حياته قليلة جدا

؛ ألن اإلنسان لو ارتد وهو مل  فإن الذي يرتد وتتلى عليه آيات اهللا وفيه رسوله الشك أن حاله عجيبة

؛ لكن  يشاهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع اآليات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر

؛ فيكون  ليس له عذر إطالقا يف هذه احلال يسمع آيات اهللا ويشاهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

، لو كفرمت؛ إذا يكون يف اآلية على  االستفهام أليش؟ للتعجب يعين ما أعجب حالكم لو كفرمت



هذا على أي  السائل :؛  الوجهني تأييس للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من املؤمنني حملاولة ردم

  وجه ؟ 

؛ وعلى الوجه الثاين يكون توبيخا ملن حاول  حاولوا ال ميكن االستبعاد ؟ االستبعاد يعين مهما الشيخ :

وكيف تكفرون وأنتم تتلى  ((قال:  .أن يرتد كيف تفعل وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله 

أي تقرأ عليكم والتالوة تأيت مبعىن القراءة أي تقرأ  تتلى )) عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله )) ((

؛ واملعىن الثاين:  ؛ صار هلا معنيان؛ املعىن األول: القراءة عليكم؛ وإذا وقعت من الفاعل فقيل: تلى

 يتلونه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به )) (( ((االتباع؛ ففي قوله تعاىل: 

؛ والذي يقرأها عليهم رسول اهللا  )) أي تقرأ تتلى عليهم آيات اهللا ((؛ فهنا  ويتبعونه )) يعين يقرءونه

وإنه لتنزيل رب  ((؛  ؛ السند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل عن اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)) فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  على قلبك العالمين نزل به الروح األمين

؛ واملراد ا هنا القرآن، والقرآن آيات؛ كل آية منه دليل  )) مجع آية وهي العالمة آيات اهللا ((وقوله: 

؛ وهلذا كل آية  على املتكلم ا وهو اهللا سبحانه وتعاىل على ما له من الصفات املقتضية لتلك اآليات

)) حديث: آية أو عشر آيات أو  بحديث مثله فليأتوا ((فإا معجزة كما قال اهللا تعاىل:  من القرآن

)) نعم املراد بآيات اهللا هنا رسوله  وفيكم ((، كله معجز؛ وقوله:  سورة أو عشر سور أو القرآن كله

  ؟  ؟ يتعني أو جيوز أن تكون اآليات الكونية أيضا اآليات الشرعية؛ كذا وإال ال

  ،  يتعني الطالب :

يتعني أن تكون اآليات الشرعية؛ ألن اآليات الكونية ال تتلى؛ لكن تتلى عنها أي خيرب عنها  الشيخ :

؟  ؛ يتعني أو ال )) هذه آيات أيش؟ كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ((ممكن؛ 

نتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم وأ ((يتعني؛ الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية ال غري؛ 

؛ فيكم أي يف جمتمعكم وليس حاال فيهم عليه الصالة والسالم لكنه يف جمتمعهم   )) يف للظرفية رسوله

؛ فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يف جمتمعهم  كما قال حسان بن ثابت: وفينا رسول اهللا يتلوا كتابه

م، ويعودهم إذا مرضوا، ويزورهم صلى اهللا عليه وسلم يشاهدونه صباحا ومساء، ويغشاهم يف جمالسه

يف بيوم، ويعلمهم الكتاب واحلكمة؛ فمن كان يف هذه احلال هل ميكن لشرذمة من أهل الكتاب أن 



)) أي  من يعتصم ومن يعتصم باهللا فقد هدي إلى صراط مستقيم )) (( (( .يردوه عن دينه ؟ ال

))  من يعتصم باهللا ((؛ وقوله:  يستمسك ويطلب العصمة باهللا عزوجل فقد هدي إىل صراط مستقيم

إياك نعبد وإياك  ((؛ ألن يف كل منهما عصمة  يشمل االعتصام به توكال عليها واالعتصام به تعبدا له

)) وأتى هنا بفعل  هدي إلى صراط مستقيم فقد (()) فمن اعتصم باهللا تعبدا واستعانة  نستعين

؛ سابقا يف اللوح احملفوظ ويف  إشارة إىل أن هذا قد ثبت له اهلدى سابقا وواقعا هدي )) ((ماضي 

هدي إلى صراط  ((؛ وقوله:  ؛ وواقعا ألنه اعتصم باهللا الكتابة حينما تنفخ فيه الروح يف بطن أمه

وجل، مث الرسول عليه  من؟ اهللا عز ؛ فأعلى اهلداة )) حذف الفاعل وذلك لتعدد طرق اهلداية مستقيم

اهللا  الصالة والسالم، مث ورثة الرسول وهم العلماء؛ فهنا حذف الفاعل ليشمل كل اهلداة؛ وأوهلم من؟

وإنك  (())؛ مث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ((وجل  عز

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا  (())؛ مث ورثة الرسل الرسول وهم علماء مستقيم  لتهدي إلى صراط

اهلداية األوىل من اهللا مث الرسول مث أولوا العلم؛  هدي )) ((إذا  ))؛ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

لكن هداية التوفيق خاصة باهللا؛ لو اجتمع مجيع اخللق على أن يهدوا أحدا هداية توفيق ما استطاعوا 

)) فيها  يهدي إلى صراط مستقيم ((وقوله:  . إىل ذلك سبيال ولكنهم يدلون وحيثون ويرغبون

 صراط ((؛ وقوله:  ألن الصاد والسني تتناوبان دائماسراط )) و صراط ((؛  قراءتان: بالسني و الصاد

وهو االطالع  ، الطريق الواسع يسمى صراطا وأصله من الزرط بالزاء الصراط هو الطريق الواسع ))

بسرعة ألن الطريق الواسع يلجه الناس وخيرجون منه بسرعة خبالف الضيق فإن الناس يزدمحون فيه وال 

أي غري معوج يعين غري معوج بل هو مستقيم  مستقيم )) ((؛ وقوله:  يكادون خيرجون منه إال مبشقة

إذا هو معتدل وليس فيه نزول وال  ؛ وهو يشمل االستقامة نزوال وارتفاعا واالستقامة احنرافا واعتداال

؛ صح؟  ، إذا كان فيه احنراف مل يكن مستقيما ارتفاع؛ ألن الصراط وهو الطريق إذا كان فيه احنراف

، تطول املسافة ويبطئ الوصول إىل الغاية؛ كذلك إذا كان  ؟ يزداد مسافة ؛ ويزداد مسافة أو ال أي نعم

إال أنه تطول املسافة وحيصل املشقة عند االرتفاع وعند النزول؛  خمتلفا نزوال وارتفاعا فإنه ليس مبستقيم

حيصل املشقة عند النزول ؟ نعم رمبا كثريا؛ إذا كان النزول نزوال منخفضا بشدة فإن اإلنسان يتعب يف  

كبح نفسه عن االحندار بسرعة؛ على كل حال املستقيم نقول هو املعتدل أيش؟ احنرافا واستقامة وعلوا 

إن تطيعوا فريقا ( (يف هذه اآليات عدة فوائد؛ أوال: حتذير املؤمنني من طاعة الكفار؛ لقوله:   . ونزوال



ثانيا: أن الكفار ولو كانوا أهل الكتاب حياولون غاية احملاولة أن  من الذين أوتوا الكتاب يردوكم )) .

العامل مبا يف صدورهم؛ قد يتظاهرون لنا باملساملة  يردوا املؤمنني عن إميام إىل الكفر؛ وقائل هذا هو اهللا

واملداهنة وأم أولياء وأم أصدقاء ولكن يف قلوم احلقد والغل وحمبة أن نرتد على أعقابنا كافرين؛ من 

. فإن قال قائل: إن اهللا  أين نعلم هذا الذي يف قلوم وهم يبدون لنا الود والصداقة واحملبة ؟ من القرآن

)) والفريق مبهم ما ندري رمبا بعضهم على خالف ذلك؛  فريقا من الذين أوتوا الكتاب ((يقول: 

وإذا وجد االحتمال بطل االستدالل فال ميكن أن تعني من أهل الكتاب وتقول هؤالء حيبون أن نرتد 

هؤالء؛  )) فريق مبهم؛ فإذا قلت إم فريقا ((على أعقابنا كافرين ال ميكن أن تعني مادام اهللا يقول: 

نكرة أريد ا العموم  (( فريقا ))نقول هلم  قلنا لك: ال بل هؤالء بل أولئك؛ فما هو امليزان يف ذلك ؟

 ؛ أحسن اهللا إليك . ؛ ال ما يصلح؛ ألن فريقا تدل على بعض؛ فهي نعم تدل على نكرة يف فريق

نقول: آيات أخرى بينت أن كل اليهود والنصارى يريدون إضالل املسلمني عن سواء السبيل؛ نعم مثل 

وهذا عام؛ أي نعم  ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم )) ((؟ مثل قوله تعاىل: 

أخرى أن  طيب إذا لنا على هذا جواب بل جوابان؛ اجلواب األول أن اهللا ذكر يف آيات . هذا عام

ودوا لو تكفرون كما كفروا  ((مجيع الكفار يودون منا أن نكفر؛ وهو شامل ألهل الكتاب وغريهم 

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد  (())  وودوا لو تكفرون فتكونون سواء )) ((

كثري؛ نعم   )) من أهل الكتاب لو يضلونكم إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم )) (( ود كثير

إذا نقول فيه آيات تدل على أن مجيع الكفار ومن ضمنهم أهل الكتاب يودون منا ذلك؛ الوجه الثاين 

من آمن؛ ومن آمن ال ميكن أن حيب  أن نقول: هذا الفريق املبهم يبينه الواقع وهو أن من أهل الكتاب

ل من مل يؤمن فهو داخل يف من غريه أن يكفر؛ وحينئذ نقول: املراد بالفريق هنا من مل يؤمن منهم؛ فك

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء الفريق من أهل الكتاب ال يرضون منا مبا دون  هذا الفريق .

)) وأساليب  يردوكم بعد إيمانكم كافرين ((الكفر إال أن يكون وسيلة إىل الكفر؛ ألن الغاية قال: 

أهل الكتاب يف إضالل املسلمني كثرية، كثرية جدا متنوعة؛ منها أن يفتحوا عليهم باب الشهوات؛ فإن 

باب الشهوات باب واسع والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة ودليل ذلك قول النيب صلى اهللا 

قبحهم اهللا ولعنة اهللا وهلذا هم  ) من النساء: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال عليه وسلم

على اليهود والنصارى مجيعاـ هم يسعون جادين بأن يعطوا املرأة ما يسمونه باحلرية وهي يف احلقيقة هي 



الرق ليست حرية؛ ألن املرأة إذا خرجت عن حدود اهللا خرجت من رق الدين إىل رق الشيطان، خترج 

الشيطان؛ وإذا خرجت إىل رق الشيطان  من رق الدين هو الرق احلقيقي ألنه العبودية هللا إىل رق

  واسرتق الشيطان صارت عبدا له هلكت وأهلكت؛ قال ابن القيم رمحه اهللا: 

  فبلوا برق النفس والشيطان       هربوا من الرق الذي خلقوا له                  

من الرق الذي خلقنا له؛ وما هو الرق الذي خلقنا له ؟ عبادة اهللا عزوجل؛ وبلوا يعين ابتالهم اهللا  هربوا

برق النفس والشيطان؛ وهلذا جتدوم يركزوم على املرأة على أن تتدهور وتتحرر من عبودية اهللا لتقع 

سعون بكل جهدهم على أن يف عبودية الشيطان؛ ألم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال هي املرأة؛ ي

ويلسقوا منكبها مبنكبه وساقها بساقه، ويذوق حرارا وتذوق  ،ختتلط بالرجال وتشاركهم يف األعمال

؛ ألم يعلمون إذا وصل اإلنسان إىل هذه حرارته، ويشم نفسها وتشم نفسه، وتصافحه ورمبا تعانقه

يضة  ـ والعياذ باهللا ـ وحينئذ ينسى الدين الدرجة بقي حيوانيا يميا ليس له أي غرض إال أن يشبه غر 

وما وراء الدين ويرجع بعد ذلك إىل أيش؟ إىل الكفر؛ ال يستطيعون أن يقولوا للمسلمني اكفروا ألم 

لو قالوا اكفروا ما كفروا لقالوا نكفر بالطاغوت ونؤمن باهللا ون؛ لكن هم يأتون ذه األساليب اليت 

والفسوق بريد الكفر؛ ثانيا: يلقون األفكار الرديئة اإلحلادية الكفرية توجب أن ينزلق الناس بالفسوق 

بني املسلمني باسم: الناس أحرار؛ دعوا كل أحد يعتنقوا ما شاء، دعوا كل أحد يقولوا ما شاء، ال 

تستعبدوا الناس وقد ولدم أمهام أحرارا، وما أشبه ذلك من الكلمات الرنانة اليت إذا مسعها اإلنسان 

ل هذا هو الدين مث حتلل الناس وصار كل يعمل على ما يريد؛ ولكن ما هي الطريق اليت يتوسلون به قا

إىل هذا؟ الطريق أن يضربوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجيعل الناس ال يأمرون باملعروف وال 

منكر غاب املنكر؛ ينهون عن منكر ألم يعرفون أنه إذا أمر باملعروفة قام املعروفة وإذا ي عن 

فيحاولون أن يقللوا ويضعفوا من هذه الناهية حىت يبقى الناس ال آمر وال ناهي كل يركب ما شاء؛ 

يشوهون اإلسالم بأنه يقطع اليد يد السارق  وأيضا شيء آخر يضربون عليه مسألة احلدود والتعزيرات

ردع أنه إذا ضعف اإلميان فالبد من ويرجم الزاين يشوهون هذا حىت يضعفوا هذه الناحية؛ ومن املعلوم 

السلطان؛ فإن ضعف اإلميان وعدم ردع السلطان صارت املسألة فوضى، كل يفعل ما يشاء يكفر يزين 

يسرق يشرب اخلمر ما يهمه ألنه ما فيه حدود رادعة واإلميان ضعيف بناء على أن نقول على أم 



الدين مبثل هذه الطرق يعين إلقاء األفكار الرديئة يقولون اجعلوا كل إنسان حرا يف نفسه ويتحلل الناس ب

يف املسلمني هذه من أساليب اليهود والنصارى اليت يضللون ا الناس ويردوم بعد إميام كافرين؛  

كذلك أيضا من أساليبهم اليت يردون ا الناس عن الكفر أن يزينوا للناس حمبة املال وجباية املال بكل 

ام؛ فيزينوا هلم املكاسب الربوبية بشىت أنواعها، واملكاسب امليسرية بشىت أنواعها؛ ما يكون حبالل أو حر 

الربوية معروفة وامليسرية هي اليت تتمثل يف التأمينات وما أشبهها فإن التأمينات الشك أا من امليسر 

والنفس إذا اعتاد  ألن املؤمن واملؤمن له عقدمها دائ ر بني أيش؟ بني الغم والغرم وهذا هو امليسر متاما

على ذلك نسي كل شيء صار أكرب مهها أن تكتسب هذا املال بالربا ألن الربا يوجب زيادة املال 

بالطراد وزيادة الظلم بالطراد؛ زيادة املال ملن ؟ آلخذ الربا؛ والظلم ملوكل الربا فتأخذ النفس على اجلشع 

على رأسه القمار جيلس املتقامران يف  والشح وحب املال وتنسى ما خلق له؛ كذلك امليسر القمار

جملس كل واحد عنده مخسة ماليني من املال فتحصل لعبة القمار  فإذا بأحدمها يكتسب مال اآلخر  

كله مخسة ماليني فيصبح هذا عنده عشرة ماليني والثاين ما عنده إال ثيابه خيرج من قاعة املقامرة ليس 

خذه مين إذا غلبه يف القمار يف  ثيابه وأخذ ثيابه قال أنا  قوليو عليه إال ثيابه ميكن يقامر على ثيابه 

أبيعه عليك أنا ما أترك عاريا لكن اشرتها مين؛ على كل حال مثل هذه األساليب اليت يلقيها اليهود 

 إن تطيعوا فريقا ((والنصارى وأشباههم بني املسلمني جيب على املسلمني احلذر منها ألن اهللا يقول: 

)) جيب على املسلمني أن يستمدوا حيام  توا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرينمن الذين أو 

ومنهاجهم من أي شيء؟ من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ وأنا واثق كل الثقة أم إذا 

هو الذي  ((اعتمدوا يف ذلك على الكتاب والسنة فسيقطعون أعناق هؤالء الكفار ألن اهللا يقول: 

)) هذا كال اهللا عزوجل كالم اهللا الذي  ودين الحق ليظهره على الدين كله سل رسوله بالهدىأر 

يقدر على كل شيء يعين هو وعد من اهللا من قادر صادق يف وعده؛ فإذا كان كذلك فلماذا ال 

نتمسك بدينه؟ ملاذا ال نتمسك متسكا تاما ونظهر األمة اإلسالمية من جديد تتمسك بدينها نصا 

ا ال نصا فقط ألن التمسك بالدين نصا ال روحا فقط ليس بشيء هو متسك ظاهري يتالشى وروح

عند حدوث النوازل وأما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به اإلنسان يف دنياه وآخرته؛ إذا علينا 

تكفرون كما   ودوا لو ((أن حنذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر؛ ألن اهللا يقول يف الكافرين: 

)) فعلينا أن نأخذ ذه  وودوا لو تكفرون ((وقال يف سورة املمتحنة:  كفروا فتكونون سواء ))



اإلرشادات اليت أرشدنا اهللا تعاىل إليها وأن نصري يف طريقنا مهتدين دي اهللا مقتدين برسول اهللا صلى 

بالنسبة أننا نرى آثار   الدنيا واآلخرة .اهللا عليه وسلم حىت حيصل لنا النصر السعادة والعزة والكرامة يف 

لكن بعض الشباب امللتزمني يلقي العبأ  األمر باملعروف والنهي عن املنكر ظاهر يف العامل اإلسالمي

أنا أقول رأيي يف هذا  الكامل على بعض اهليئات ويقول مل يقل بدورها الكامل وكذا وكذا فما رأيكم ؟

بالواجب عليه، كل واحد يف الشعوب اإلسالمية و أوالة  أن كل واحد مقصر، ما كل واحد قام

املسلمني مقصر ما قام بالواجب وال ينبغي أن نقصر التقصري على طائفة معينة أو على هيئة معينة؛  

؛ اآلن الشعب فيما بينهم هل اإلنسان إذا رأى منكرا يف أخيه يقول يا أخي تعال هذا  كلنا مقصرون

اهللا ؟ ال؛ مع أنه هذا حمل كل مؤمن مل مينع منه أحد ومع هذا ما جتد من ترى هذا حرام ال جيوز اتق 

يقوم ذا إال النادر؛ بل أنا أذكر يقول واحد أنا خرجت من املسجد يف يوم من األيام ورأيت إنسانا 

مطول ثوبه فقلت يا أخي هذا ما جيوز هذا حرام؛ قال بدينا؛ كيف هذا؟ هذا خطاب ؟ بدينا يعين 

تأمر باملعروف وتنهي عن املنكر مع أن الرجل يقول أنا قلت بكل أسلوب سهل وزين   بداية من 

لكنه؛ فأقول لو أن الناس عودوا على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما جاءت هذه الكلمة من هذا 

بالمعروف ولتنهون عن المنكر  لتأمرن ((الرجل العامي لكان يعرف أن هذا هو شأن املسلمني كلهم 

واملعروف ال يشرتط أن يكون له طائفة معينة من قبل الوالة؛ كل يأمر باملعروف ينهى عن املنكر  ))

لكن باحلكمة؛ وأنا أقول دائما إن األمر باملعروف غري تغيري املنكر، األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ج إىل السلطة كل يأمر وينهى؛ ليس هو تغيري املنكر؛ تغيري املنكر حيتاج إىل السلطة لكن األمر ما حيتا 

: الدعوة، واألمر باملعروف والنهي وقد ذكرنا أن هناك ثالثة أشياء تشتبه على بعض الناس وهي خمتلفة

    عن املنكر، والتغيري، هي خمتلفة والناس كثري منهم يظنها أا واحدة وليست كذلك .

يوجد لدى بعض املسلمني شبهة وأم يقولون إن ألفاظ العداوة على بعض النصارى ويقولون  السائل :

ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين  ((إن النصارى أصدقاء لنا يستدلون بقوله تعاىل عنهم: 

   )) ؟ قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبان

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين  ((وجل يقول:  قولنا إن اهللا عز الشيخ :

)) فهنا قسم اهللا الناس غري  للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أشركوا ولتجدن أقربهم مودة



)) ومل  الذين قالوا إنا نصارى ((املسلمني إىل ثالثة أقسام: اليهود، واملشركني، والنصارى؛ وهنا قال: 

يا أيها  (()) فالحظوا الفرق؛ مث جند أن اهللا قال يف آية أخرى:  ا نصارىقالوا إن ((يقل: النصارى 

 (()) وقال يف آية أخرى:  أولياء بعض الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم

إال تفعلوه تكن فتنة في األرض  (( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)) وهذا أعم  والذين كفروا

؛ فالذين قالوا إنا نصارى ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء لليهود  فهذه ثالثة آيات))  وفساد كبير

الذين قالوا إنا  ((وللكافرين هؤالء قوم معينون وصفهم اهللا بوصف ال يوجد يف بقية النصارى فقال: 

رى نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ت

فهذه ))  يقولون ربنا آمنافاكتبنا مع الشاهدين أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

؛ أما الطائفة اليت إذا مسعت ما أنزل إىل  الطائفة من النصارى هي اليت تكون أقرب مودة للذين آمنوا

مودة من أنزل فوا اهللا ليست أقرب  هذه الذيالرسول نفرت وسعت بكل ما تستطيع أن ال يقبل الناس 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا  ((  اليهود واملشركني هم على حد سواء .

  الكتاب )) 

  أين جواب الشرط يف هذه اجلملة ؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا )) : ((قوله الشيخ :

   ؛ )) يردوكم (( الطالب :

  منصوب أو جمزوم ؟  الشيخ :

  ؛ جمزوم الطالب :

  بأيش ؟  الشيخ :

  ؛  حبذف النون الطالب :

  . جمزوم حبذف النون طيب الشيخ :

 فريقا ((ملاذا يا فهد تعرب بقوله:  إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ومل يقل: إن تطيعوا الذين من أهل الكتاب ؟ ))



  . ألن أهل الكتاب أصناف الطالب :

؛ من آمن مثل  من هاجم ثالثة أقسامنهم من آمن ومنهم من سامل ومنهم ألن أهل الكتاب م الشيخ :

؛ ومن سامل ومن هاجم وصار يهاجم املسلمني  عبد اهللا بن سالم من اليهود والنجاشي من النصارى

  ويريد إضالهلم .

  )) االستفهام هنا ؟ وكيف تكفرون ((يف قوله تعاىل:  الشيخ : 

  ؛  الستبعاد الطالب :

  ؛  الستبعاد والتعجب أيضا الشيخ :

  نعم وجه ذلك ؟  الشيخ :

  ؛  كيف حاهلم وهم يتلى عليهم آيات اهللا الطالب :

؛  ويستبعد أن من كان هكذا تتلى عليهم آيات اهللا وفيهم رسوله فإم يبعد جدا أن يكفروا الشيخ :

  ؛ هذا على تقدير أن االستفهام للتعجب . يتعجب من حالهأما إن كفروا فإنه 

من يعتصم باهللا فقد هدي إلى  ((حممد  من يعتصم باهللا فقد هدي )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ما معىن يعتصم باهللا ؟صراط مستقيم )) 

  ؛  من يعتصم بشرع اهللا تعاىل وما جاء من احلق الطالب :

  عصمة .ألن يف التمسك بذلك  الشيخ :

  ؟ )) هدي فقد ((طيب ملاذا اقرتن جواب الشرط بالفاء يف قوله:  الشيخ :

  ؛  امسية الطالب :

  امسية ؟ امسية عليه قد ؟  الشيخ :

  ؛  طلبية الطالب :



 )) خرب ؟ أيش تقول ؟ نعم ألن اجلواب اقرتن بقد وقد قيل يف ذلك فقد هدي ((طلبية وهي  الشيخ :

 :  

  .اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس                            

   )) الصراط ما هو ؟ إلى الصراط المستقيم ((قوله:  الشيخ :

؛ ومأخوذ من السرط وهو  طريق الواضح وقيل: الواسع وهو أصله من السني وعدل بالصاد  الطالب :

  ؛  الطريق املوسع

   ؛ قلنا إن املعوج إما أن يكون ؟ ؛ وأما املستقيم فهو ضد املعوج يتحمل كل ما سلكه الشيخ :

   إما أن يكون احنرافا ميينا ومشاال أو ارتفاعا واخنفاضا . الطالب :

  أحسنت  الشيخ :

)) فتكون طاعتهم  يا أيها الذين آمنوا ((ومن فوائد هذه اآلية: أن طاعة الكفار خمالفة لإلميان لقوله: 

ومن فوائدها أيضا: أن حرص الكفار على  خمالفة لكمال اإلميان؛ وقد تصل إىل انتفاء اإلميان بالكلية .

ذلك من أجل إمياننا؛ وبناء عليه إننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة 

منون متسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار يف ذلك الوصف وقوته؛ وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد املؤ 

صدهم عن دينهم؛ عرفتم هذا؟ مادام الوصف هو اإلميان فإنه كلما ازددنا متسكا باإلميان ازداد الكفار 

شراسة يف صدنا عن اإلميان؛ ومثل ذلك أيضا الطاعة واملعصية كلما ازداد الناس يف اإلقبال على اهللا 

  وق شراسة يف القضاء على هذه القوة يف الطاعة والتمسك ديه ازداد أهل الفس

 



فتكون طاعتهم خمالفة لكمال  يا أيها الذين آمنوا )) ((ومن فوائد اآلية: أن طاعة الكفار خمالفة لإلميان؛ لقوله: 

؛ وبناء عليه إننا ننزل القاعدة السابقة  ومن فوائدها أيضا: أن حرص الكفار على ذلك من أجل إمياننا اإلميان .

؛ وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد املؤمنون متسكا  الوصف وقوتهأن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك 

؟ مادام الوصف هو اإلميان فإنه كلما ازددنا  ؛ عرفتم هذا بدينهم ستزداد شراسة الكفار يف صدهم عن دينهم

اس يف ؛ ومثل ذلك أيضا الطاعة واملعصية كلما ازداد الن متسكا باإلميان ازداد الكفار شراسة يف صدنا عن اإلميان

من فوائد هذه  اإلقبال على اهللا والتمسك ديه ازداد أهل الفسوق شراسة يف القضاء على هذه القوة يف الطاعة .

إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا  ((اآلية: أن من أهل الكتاب من ال حياول إضاللنا عن ديننا؛ يؤخذ من قوله: 

وكيف  (( وجل: مث قال اهللا عز  هلذا األمر ثالثة أقسام . وقد ذكرنا اآلن أن أهل الكتاب النسبة الكتاب ))

يف هذه اآلية من الفوائد: استبعاد أن يكون املؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب اهللا وفيهم  ))...  تكفرون

 ومن فوائد هذه . رسوله؛ والواقع شاهد بذلك وهلذا مل حتصل الردة إال بعد موت الرسول صلى اهللا عليه وسلم

اآلية: أن كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واإلقبال عليهما أعظم مانع مينع من الكفر؛ من أين يؤخذ؟ 

يعين بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؛ آيات اهللا  كيف تكفرون )) ((من قوله: 

تتلى علينا اآلن؛ رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته فنأخذ من هذا أنه كلما متسكنا بكتاب اهللا وسنة رسوله 

كرمي آية من آيات اهللا؛ ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن القرآن ال . فإن ذلك سيكون حصنا منيعا دون الكفر

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان آية من آيات اهللا فإنه ال ميكن أن يأيت أحد  . آيات اهللا )) ((لقوله: 

ومن  . مبثله؛ إذ أن اآلية هي العالمة اليت تعني معلومها؛ ولو أمكن أحد أن يأيت مبثل هذا القرآن ما كانت آية هللا

مبا نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية مبا أودع اهللا فيه من اإلشارات فوائد هذه اآلية: أنه ر 

العظيمة إىل ما يف الكون من اآليات من أجل أن جنعل آيات اهللا تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من 

كونية دلت عليها مثل ؛ وإال ما فيه شك أن الذي يتلى هو الشرعية لكن هي تضمنت آيات   اآليات الكونية

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون  والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ((قوله: 

إىل آيات كثرية   القديم ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ))

فإن هذه  بغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون ))والخيل وال ((كونية أشار اهللا إليه ومثل قوله: 

وما من دابة في األرض  ((اآلية آخر اجلملة فيها تشمل كل ما ميكن الركوب عليه إىل يوم القيمة؛ ومثل قوله: 

يطري خيرج الذي  يطير بجناحيه )) ((عند بعض العلماء فإن قوله: وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم )) 

: احلث  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية بقوة مثل الطائرات احلديدية هذه فإا ليست من األمم اليت هي أمثالنا .



ومن فوائدها: بشارة من وفق لالعتصام باهللا  . ومن يعتصم باهللا فقد هدي )) ((على االعتصام باهللا؛ لقوله: 

ت الكثرية اليت إذا تدبرها اإلنسان محد اهللا سبحانه وتعاىل بأنه مهدي، بأنه مهدي؛ وهذه فرد من أفراد البشارا

إلى  ((؛ لقوله:  وجل دين مستقيم ومن فوائد هذه اآلية: أن دين اهللا عز  على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه .

؛ إن نظرت إىل احلقوق وجدته مستقيما فيها  املراد به صراط اهللا وهو مستقيم يف كل شيء صراط مستقيم ))

، ولكل أحد حق  ليس فيه جور فلله علينا حقوق وألنفسنا علينا حقوق وألهلنا علينا حقوق ولزائرنا علينا حقوق

إذا هذا  ) فأعط كل ذي حق حقه (على أحد؛ قال النيب عليه الصالة والسالم لعبد اهللا بن عمرو بن العاص: 

وجل حىت حق اخلالق البد أن يكون لنا حقوق ال جنحث على  عدل يعين ليس فيه جنف وال يف حق اخلالق عز

؛ ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة وهي أن  أنفسنا وال على من له حق علينا وهذا من االستقامة هذا الدين

؛ ألن أكثر  ؛ وبيننا أن هذا خطأ بل دين اإلسالم دين العدل بعض الناس يقول: إن دين اإلسالم دين املساواة

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعملون  ((؛  ؛ صح ؟ نعم لقرآن نفي املساواة ال إثبات املساواةما يف ا

وآيات كثرية فيها نفي  )) أم هل تستوي الظلمات والنور )) (( قل هل يستوي األعمى و البصير )) ((

ذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من و  إن اهللا يأمر بالعدل )) ((؛ لكن العدل  االستواء ألن ما يستوي هذا وهذا

واملرأة وبني العامل واجلاهل وبني كل إنسان وآخر مع التميز يف الصفات مع االختالف  لقال إنه يسوى بني الرج

يف الصفات والتميز كل واحد عن اآلخر بصفاته وهذا الشك أنه خطأ وال يأيت اإلسالم به؛ اإلسالم يأيت بالعدل 

بيننا فيما سبق  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته )) ((مث قال اهللا تعاىل:   . حقه أن تعطي كل ذي حق

، مث إذا وجه اخلطاب إىل املؤمنني  أن اهللا إذا صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل على أيش؟ على العناية واالهتمام به

إلميانكم ولكونكم مؤمنني افعلوا كيت وكيت أو ال ففيه فوائد؛ أوال: اإلغراء واحلث كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا 

ثالثا: أن املخالفة يف هذا  ثانيا: أن ما يذكر فهو من مقتضى اإلميان؛ وهلذا وجه للمؤمنني. تفعلوا كذا وكذا .

الشيء تنقص اإلميان؛ فانتبهوا هلذا فصار عندنا أربعة أمور؛ تصدير اخلطاب بالنداء يدل على االهتمام به؛ 

إىل املؤمنني يفيد ثالث فوائد؛ اإلغراء؛ وأن القيام بذلك من مقتضيات اإلميان؛ وأن املخالفة به نقص يف  وتوجيهه

وما أكثر ما أمر اهللا بالتقوى يف كتابه يف آيات    يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا )) ((وجل:  يقول اهللا عز . اإلميان

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا  ((كثرية بل جعلها اهللا تعاىل وصية جلميع اخللق 

؛ وهلذا  يقال: إن أصلها وقوى مؤنث من الوقاية؛ والوقاية اختاذ اإلنسان ما  تقوى مأخوذة من الوقايةلوا اهللا ))

ل أوامره ؛ وهلذا نقول: إن أمجع تفسري للتقوى أن يقال: التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفع يقيه الذي يضره

حق هذا مفعول مطلق مبني (( اتقوا اهللا حق تقاته )) وجل:  وقول اهللا عز . واجتناب نواهيه؛ هذا أمجع ما يقال



أن تتقوا اهللا ما  )) ((حق تقاته؛ ومعىن  )) ((حق تقاتهلنوع التقوى اليت أمرنا ا أي اتقوا اهللا على هذا الوجه 

أي ابذلوا كل ما  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((ا يف آيات أخرى ألن هذه هي التقوى اليت أمرنا استطعتم 

أا ون التقوى؛ ألن بعض  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((تستطيعون يف تقوى اهللا؛ وهلذا ال تظنوا أن هذه اآلية 

بالعكس يعين اتقوا اهللا ؛ واحلقيقة أا  الناس يتخذ من هذه اآلية وينا ألمر التقوى ويقول: اتقوا اهللا ما استطعتم

ما  ((موازيا لقوله:  حق تقاته )) ((وجل؛ فيكون قوله:  بقدر ما تستطيعون ابذلوا كل اجلهد يف تقوى اهللا عز

، تكون حمكمة أي غري منسوخة ؛ وهذا القول هو الراجح ؛ وبناء على هذا تكون اآلية حمكمة استطعتم ))

يه مشقة وأن املراد بتقوى اهللا أن يذكر فال ينسى ويطاع فال يعصى ومقابله أن اآلية منسوخة وأا أمر مبا ف

ألن دعوى  رع اإلنسان يف دعوى النسخسهمة جدا توجب أن ال يت؛ ولكن لدينا قاعدة م ويشكر فال يكفر

؛ وإبطال احلكم من أحكام  النسخ ليس دعوى بسيطة فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من األحكام الشرعية

األمر السهل وإن كان بعض الناس بعض العلماء يتساهل وإذا عجز أن يوفق بني النصوص أو الشرعية ليس ب

؛ فنحن نقول: ما دام النص من القرآن أو  يرجح ادعى النسخ وهذا غلط ألنه يرتتب عليه إلغاء حكم شرعي

جب؛ ألننا السنة ميكن أن حيمل على وجه صحيح ال يعارض النصوص األخرى فهذا هو الواجب، هذا هو الوا

إذا سلكنا هذا املسلك عملنا بكل النصوص؛ أما إذا قلنا أن أحدمها منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي وهذا 

ال يكلف اهللا  ((ليس باألمر اهلني؛ فالصحيح أن اآلية غري منسوخة ألا ال ختالف اآليات هي مثل قوله تعاىل: 

ال يكلف اهللا نفسا إال  ((قالوا إا نسختها هذه اآلية  النسخوالغريب أن الذين قالوا ب نفسا إال وسعها ))

أي بقدر ما تستطيعون؛ وحق تقاته ما أمرنا به  حق تقاته )) ((لكن ال وجه هلذا؛ فالصحيح أن معىن  وسعها ))

هذه مما يدخل  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((وقال:  . اتقوا اهللا ما استطعتم )) ((:  وجل يف قوله عز

يعين إال وأنتم مسلمون هللا ظاهرا وباطنا ؛ واإلسالم هنا  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((حتت اخلطاب 

ربنا أفرغ علينا صبرا  ((يدخل فيه اإلميان؛ وكما مر عليكم يف آيات كثرية الدعاء بأن ميوت اإلنسان مسلما 

وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت  ((ويف سورة يوسف قال: ))  وتوفنا مسلمين

اللهم من أحييته منا  (؛ لكن جاء يف السنة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دعاء امليت:  ))

؛ واجلواب عن ذلك  ففرق بني حال احليات وحال املوت فأحيه على اإلسالم ومن توفيته فتوفه على اإليمان )

اإلسالم إذا حيت إمنا غاير النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما ألن صالح األمة على سبيل العموم بأن نقول: 

 م أمرها ومل يكن فيها ما يوجب العناد واالستكبارظألن اإلسالم معناه االستسالم انتم ما أمرها ظاألمة مسلمة انت

ألن املدار عند  ) وفيته فتوفه على اإليمانومن ت (صار قال:  من أحييته فأحيه على اإلسالم ) (: ؛ وملا قال



املوت على ما يف القلب؛ لكن يف هذه اآلية وكذلك يف اآليات األخرى اليت أشرنا إليها مل يذكر اإلميان معه 

ال متت إال وأنت مسلم؛ هذا  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((قوله:  فيكون اإلسالم هنا شامال لإلميان .

؛ تكن مسلما من اآلن؛ ملاذا ؟ ألنك ال  لما من اآلن ال تنتظر تقول سأسلم إذا جاء املوتيقتضي أن تكون مس

؛ بل فيها أمر باملبادرة  ؛ فاآلية ال تعين أن تؤخر اإلسالم إىل عند املوت ألنك ال تدري تدري مىت يفجأك املوت

إشكال يف  تموتن إال وأنتم مسلمون ))وال  ((يف هذه اآلية:  باإلسالم وبالثبات عليه إىل مىت ؟ إىل املوت .

؛ طيب ما  ؛ نافية وإال ناهية ؟ بالفاء وإال باهلاء ؟ باهلاء ألننا لو أعربنا ال لقلنا إا نافيةوال تموتن ))  ((قوله: 

ن ألوال تموتن ))  ((؛ ناهية باهلاء؛ كأا باهلاء ناهية  يف أحد يقول قول ثالث؟ اآلن عندنا قوالن: نافية بالفاء

))  وال تموتن ((هذه طلب أمر؛  )) اتقوا اهللا ((،  عطف الطلب على الطب أوىل من عطف اخلرب على الطلب

؛ طيب هي  ؛ وعطف الطلب بالطلب أوىل من عطف اخلرب على الطلب هذه طلب ي، طلب بصيغة النهي

ون للتوكيد؛ فكيف كانت ناهية ألن الن )) تموت ((ناهية وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع 

  ؛ والفعل بعدها مرفوع هذا إشكال

  ؛  جمزوم حبرف جزم الطالب :

  والنون هذه موجودة ؟  الشيخ :

  ؛  توكيد الطالب :

  توكيد ؟ وين راحت؛  الشيخ :

  ؛  الواو حذفت اللتقاء الساكنني الطالب :

أين الواو ؟ نشوف أصل الكالم عشان ما يطيل الوقت؛ أصلها متوتن أصلها بدون النهي متوتونن كذا  الشيخ :

  ؟  وإال ال

  ؛  نعم الطالب :

حذفت نون اإلعراب؛ ملا حذفت النون اإلعراب التقت  ناهية نطيب ويش علمنا ؟ نقول ملا جاءت ل الشيخ :

  الواو بالنون والنون املشددة نونان أوهلما ساكنة؛ الساكن ال ميكن أن يقابل ساكنا آخر كما قال ابن مالك:

   إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق      وإن يكن لينا فحذفه استحق 



ا الواو ويش بقي؟ بقيت امليم اليت تليها الواو مضمومة تبقى حذفن؛ كذا ؟  إذا حنذف الواو ألا من حروف اللني

، صار اإلعراب واضحا؛ فال ناهية  ؛ فصار اإلعراب واضحا اآلن امليم على ضمها ونون التوكيد تبقى على حاهلا

متوتن فعل مضارع جمزوم بلن ناهية وعالمة جزمه حذف النون؛ والواو احملذوف اللتقاء الساكنني أيش؟ فاعل؛ 

؛ حال من أين ؟ من الواو  حال وأنتم مسلمون )) ((مجلة  إال وأنتم مسلمون )) ((النون للتوكيد؛ طيب و 

هذا داخل حتت  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((مث قال اهللا تعاىل:   . )) وال تموتن ((احملذوفة يف قوله: 

هنا  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((؛  )) اتقوا اهللا ((فهي معطوفة على  يا أيها الذين آمنوا )) ((قوله: 

واالعتصام باهللا االعتماد عليه  ومن يعتصم باهللا )) ((وفيما سبق قال:  )) واعتصموا بحل اهللا جميعا ((قال: 

؛ ومسي الشرع حبال ألنه موصل  ؛ فحبل اهللا هو شرعه والتوكل عليه واالستعانة عليه واالعتصام حببله أي بشرعه

؟ باحلبل؛  ل كما تعلمون يوصل إىل املقصود فإن اإلنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدىل الدلو مباذا؛ واحلب إليه

املوصل إىل املاء ليستقي منه الساقي؛ وأضيف إىل  ىفحبل اهللا هو شرعه املوصل إليه كما يقال: حبل البئر الرش

 ((اىل؛ واألمر الثاين أنه موصل إليه؛ وقوله: ؛ األمر األول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعوجل ألمرين اهللا عز

 وال تفرقوا ((؛  يعين اعتصموا كلكم ال يشد احد عن هذا االعتصام )) اعتصموا ((حال من الواو يف  جمعا ))

 ال تفرقوا يف أيش؟ يف حبل اهللا كونوا مجيعا حتت املظلة الشرعية ال يشد أحد منكم وال تفرقوا أحزابا وال أفرادا ))

، واذكروا بقلوبكم؛ الذكر  اذكروا بألسنتكم واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم )) (( .

، لو كان وحده يف بيته يتذكر احلال اليت أشار اهللا تعاىل  بالقلب هو التذكر تذكر اإلنسان حىت لو كان وحده

والنعمة مبعىن  اذكروا نعمة اهللا عليكم )) ((نعمته ؛ اذكروا أيضا بألسنتكم ثناء على اهللا بذلك وحتدثا ب إليها

إذ كنتم أعداء  ((العطاء والرزق؛ وهذه النعمة اليت ذكر اهللا هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكرب النعم؛ وهلذا قال: 

أي أن بعضكم عدو لبعض؛ والشك أنه مع العداوة ال  )) إذ كنتم أعداء ((هذا حمل أو بيان هذه النعمة  ))

؛ ومن ذلك ما كان بني قبائل  ن أن تستقيم األمة؛ فالعداوة كانت بينهم قبل اإلسالم أزاله اهللا تعاىل باإلسالمميك

العرب من قريش وهوازن وغريهم، وما كان بني قبائل األنصار بني أوس و خزرج حروب وفنت وعداوات وثأرات، 

؛ وهلذا ذكرهم  اهللا على العرب أن جاء ذا اإلسالم شيء يعين إذا قرأه اإلنسان يف التاريخ يقول إن من أكرب نعم

النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر األنصار بذلك حني قسم غنائم حنني وكان رسول اهللا حكيما أعطى املؤلفة 

قلوم عطاء كثريا حىت إنه يعطي لإلنسان مائة ناقة فصار يف قلوب بعض األنصار شيء حىت إم قالوا وجد 

؛ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرهم أن جيتمعوا وأن ال يدخل معهم  أو كلمة حنوها أصحابه فأعطاهم

 ألم أجدكم ضالال فهداكم اهللا بي ؟ (:  وجل عليهم وقال هلم أحد اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة اهللا عز



اهللا ورسوله أمن؛ قال: أما أجدكم قالوا: اهللا ورسوله أمن؛ قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم اهللا بي ؟ قالوا: 

) كلما قال شيئا وذكرهم به اعرتفوا بأن اهللا ورسوله أمن؛  ورسوله أمن متفرقين فجمعكم اهللا بي؟ قالوا: اهللا

وذكر عليه  )لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك ( ولكنه عليه الصالة والسالم ملا ذكرهم بفضله عليهم قال: 

أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اهللا صلى  (عليه مث قال: الصالة والسالم فضلهم 

حىت جعلوا  ) ألنصار األنصار شعار والناس دثاراهللا عليه وسلم إلى رحالكم لو ال الهجرة لكنت امرأ من ا

ا أنه ذكرهم صلوات واقتنعوا اقتناعا كامال ؛ الشاهد من هذ حلاهم بدموعهم ـ رضي اهللا عنهم ـبيكون وخضبوا 

 ((؛ وهلذا يذكر اهللا سبحانه وتعاىل هؤالء فقال:  اهللا وسالمه عليهم أم كانوا متفرقني فجمعهم اهللا به وألفهم به

بين  ((؛ وقوله:  ألف يعين مجع ومنه قولنا: ألف فالن كتابا يعين مجعه إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ))

، ليس املدار االئتالف  ؛ وهذا هو الذي عليه املدار ومل يقل: بينكم ألن االئتالف يف القلوب )) قلوبكم

تحسبهم جميعا  ((؛ كم من أمة ائتلفت بأجسامها لكن قلوا متفرقة كما قال اهللا تعاىل عن اليهود:  باألجسام

باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو  ؛ الفائدة فائدة من اجتماع األبدان مع تفرق القلوبوال  وقلوبهم شتى ))

؛ وكم من إنسان بالعكس  ؛ وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة والصداقة وهو بعيد عنك تباعدت األبدان

؛ فالشأن كل  تشعر بأنه ينافقك وأنه ال يكن لك حمبة وال صداقة ومع ذلك هو كاملالزم لك كمالزمة الظل

؛ ومن الذي يستطيع أن يؤلف بني  فألف بين قلوبكم )) ((ال اهللا تعاىل: ؛ وهلذا ق الشأن مباذا ؟ يف القلوب

وجل، ال أحد يستطيع أبدا؛ يقول اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا  ؛ اهللا عز قلوب الناس ؟ اهللا سبحانه وتعاىل

صحيح أن املال لو أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن اهللا ألف بينهم ))  ((عليه وسلم: 

يؤلف وهلذا جعل اهللا تعاىل للمؤلفة قلوم نصيبا من الزكاة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤيت املؤلفة قلوم؛ 

لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه بأيش؟ بزال هذا الشيء وفقد هذا الشيء؛ لكن 

فألف بين  ((وجل هذا ال ينفصل؛ وهلذا قال سبحانه وتعاىل:  عزالتأليف الذي يكون على اإلميان ومن الرمحن 

  . قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ))

؛ لكن جند كثريا من العبادات  قلت إنه ال يقال إن دين اإلسالم دين مساواة بل الشك أنه دين العدل السائل :

  اليت فيها مساواة ؟ 

  مثل ؟  الشيخ :

  ؟ مساواة بني الفقري والغينها مثل الصالة في السائل :



  ؛  ، هذا نقل عدل ال، هذا عدل الشيخ :

  واجلهاد أيضا ؟  السائل :

؛ وإذا جاءت مساواة بغري عدل فهي  ؛ أصال كل ما جاءت مساواة حبق فهي عدل أيضا نقول عدل الشيخ :

تقبال القبلة ال يلزمه استقبال ، العاجز عن القيام ال يلزمه القيام؛ والعاجز عن اس ؛ وال يستوي الناس فيها جور

  . القبلة

  ؟  هواحد يعين نفس االجتا هلكن كلهم يف اجتا السائل :

   ال؛ قد ال يلزم اإلنسان أن يستقبل القبلة إذا كان عاجزا؛ تكون القبلة ورائه . الشيخ :

م العملية لكونه فاتقوا أحكاهذه يف فاتقوا اهللا ما استطعتم ))  ((ما ذكره بعض العلماء يف قوله تعاىل:  السائل :

  هذا يف األعمال القلبية مثل التوحيد وهل هذا سليم ؟حق تقاته اهللا 

؛ حىت القلوب ما جيوز لإلنسان يعين يستمر يف عمل القلب ألن هذا يؤدي إىل كارثة؛  ال ما هو سليم  الشيخ :

الم ملا شكي إليه ه الصالة والساإلنسان لو استمر يف وساوس هلك مع أنه ال يؤاخذ عليها ألن النيب علي

   وجل وباالمتنان . ؛ فأمر بقطع هذه الوساوس باالستعاذة باهللا عز يستعذ باهللا ولينتهيلالوساوس قال ف

 وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه )) ((الذي أورده  يف قوله تعاىل: ؛  أحسن اهللا إليك السائل :

  ما فهمنا قصدها ؟

؛ لكن أنا  يقول بعض الناس إن الطائرة ما هي تطري جبناحيها ؛ اجلناح ما تتحرك إمنا تطري مبحركاا الشيخ :

)) كقوهلم:  وال طائر يطير بجناحيه ((، أقول إن قوله:  قلت: إن بعض الناس يقول وأنا ال أرتضي هذا القول

؛ أما الطائرة هذه احلديثية  آلة الطريان؛ فهي ذكر  مشى على رجله أو بطش بيديه أو نظر بعينيه وما أشبه ذلك

؟ الطائرات  فهي قد مينع اإلنسان القول بنفي طرياا يف جناحها أو جبناحها ألا حقيقة تطري جبناحها وإال ال

املروحية اليت كانت باألول أنا أذكرها ممكن بعضكم يذكرها فيها طائرات فيها حمرك بارز، حمرك مروحة يف نفس 

 ؛ لكنها من داخل ويف األجنحة أيضا ويف األجنحة ؛ اآلن الطائرات النفاثة فيها مراوح أيضا هلا آذان اجلناح بارزة

؛ ويف واحد من اإلخوان الطيبني الطيارين يعين كاتب حتليل على الطائرة وتركيبها يقول إا مركبة على الطائر 

ارتفاعها واخنفاضها ويف طرياا وقال إن الطائر إذا أراد أن متاما، الطائر الذي خلقه اهللا يف احنرافها ميينا ومشاال ويف 



ينحرف ميينا أو يسارا حرك بعض اجلناحني وإذا أرد أن ينزل يكون له وضع خاص يف ذيله وإذا أراد أن يرتفع  

ادعة ، يف جناحيه أشياء ر  ؛ وحنن نشاهد الطائرة اآلن عند النزول يف اجلناح كذلك وأن الطائرة مركبة متاما عليه

  ؛ املهم أن نقول إن الطائرة يف احلقيقة تطري جبناحيها أي نعم . للهواء ترتفع وعند اهلبوط أيضا فيها شيء

   يشكل عليها الطيارة العمودية ؟ السائل :

  أي نعم هذا مرفوع اجلناح فقط؛   الشيخ :

   ما عندها جناحان ؟ السائل :

  رافع اجلناح . رفوع املروحة اليت فوقها هذهال ال، م  الشيخ :

  كيف فسرها من قال إا حمكمة ؟  اتقوا اهللا حق تقاته )) ((قوله تعاىل:  السائل :

  فسروها بأن يكون اإلنسان دائما يف طاعة اهللا ما يغفل عن شيء أبدا؛ أن يذكر فال ينسى؛  الشيخ :

  ليال وارا ؟  السائل :

  هذا .ليال وارا إال يف حال النوم ما أظن يدمن  الشيخ :

  يف دعاء امليت ما هو وجه اجلميع بني اإلسالم واإلميان ؟ السائل :

إذا مجع بني اإلسالم واإلميان فاإلسالم أنقص من اإلميان، يكون باستسالم الظاهر وإن كان اإلميان يف  الشيخ :

  . القلب ضعيف ويكون اإلميان ما وقر يف القلب

  ؟لق عليه اإلسالم فهو مؤمن يط السائل :

  أي لكن ناقص، ناقص ويكون من املؤمنني إذا كمل واملسلمني الذي عنده نقص . يخ :الش

اة تبني ملن يدعي أن اإلسالم دميقراطية أن فلما نقول إن اإلسالم هو دين العدل وليس دين املساو  السائل :

  ؟ األفراداطية تدعي التساوي بني مجيع قر الدمي

؛ أهم صدقوا؟ كل  قراطيةقراطية هم أول من هدم الدمييدعون الدمي، والذين  شك؛ ال أي نعم ما فيه الشيخ :

قراطية من يقوهلا؟ ما فيه حكم بالعدل غري يون وآخرهم الغربيون ما فيها دمي، أوهلم شيوع امليزات للطبقة احلاكمة



 ، ظلم عندهم جور، مل يطبقوا اإلسالم  ؛ لكن حنن نقول بالصراحة إن املسلمني مل يطبقوا اإلسالم اإلنسان أبدا

؛ اآلن مثال األحداث اليت وقعت هذه أساءت إىل  ؛ ما طبقوا اإلسالم أبدا مع األسف ، وانتهاك احلقوق

؛ وفيها خدمة اليهود عظيمة؛  ، أعظم إساءة أسيء لإلسالم يف األحداث اليت وقعت اإلسالم أعظم إساءة

  .  األرضربون املفسدون يف، حنن املخ اليهود تدعي أن حنن املخربون

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وال  ((

أعوذ باهللا من  )) تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم

قال اهللا  وا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا ))واعتصم ((؛ قال اهللا تعاىل يف بقية ما سبق من آية  الشيطان الرجيم

. وقبل  وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبن اهللا لكم آياته لعلكم تهتدون )) ((تعاىل: 

هل هذه  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته )) ((:  أن نتكلم يف بقيتها نناقش فيما سبق يف قوله تعاىل

  اآلية حمكمة أو منسوخة ؟

  ؛  قول الصحيح أنه حمكمة الطالب :

  يعين فيها قوالن للعلماء ؟  الشيخ :

ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها  ((نعم قوالن للعلماء؛ قال بعض أهل العلم أا منسوخة بقوله تعاىل:  الطالب :

  لكن الصحيح أا حمكمة؛  ))؛

  ؛ ومن شرط النسخ ؟  تنايف اآلية املذكورةحمكمة وأا ال  الشيخ :

  ومن شرط النسخ التعارض  الطالب :

  . حبيث ال ميكن اجلمعالتعارض  الشيخ :

  ما معىن هذه اجلملة ؟وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))  ((عبد املنان ؟ قوله تعاىل:  الشيخ :

  دعائية  الطالب :

  دعائية ؟  الشيخ :

  . وجل للمؤمنني أن ال ميوتوا إال وهم مسلمون اهللا عزيعين هذا أمر من  الطالب :



يعين أمر باإلسالم عند  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((هل اإلنسان ميلك نفسه عند املوت يعين  الشيخ :

  املوت ؟

  يعين يفعل األسباب اليت يفعل ؛ الطالب :

  شاكر؟  الشيخ :

؛  فإن املوت يأيت يف أي حلظة بغتة فيكون قد أسلموا عند املوتمعناه أنه جيب على املسلمني دائما  الطالب :

  يعين هذا يستلزم أن يبادروا باإلسالم والتوبة . الشيخ :

إال  ((هشام ويش موضعها من اإلعراب ؟ موضعها من اإلعراب  وأنتم مسلمون )) ((اجلملة يف قوله:  الشيخ :

  ؟ وأنتم مسلمون )) 

  ما حضرت ؟ الطالب :

  ؛  النصب على احلال الطالب :

حملها النصب على احلال يعين كأنه قال: وال متوتن إال مسلمني لكن أتى جبملة االمسية الدالة على  الشيخ :

  الثبوت واالستمرار .

  ما املراد حببل اهللا ؟ واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((قوله:  الشيخ :

  . أي شرع اهللا الطالب :

  ملاذا مسي حبل اهللا ؟  الشيخ :

   . وجل ألنه موصل إىل اهللا عز الطالب :

 ألنه موصل إىل اهللا عز وجل . الشيخ :

ما هذه النعمة اليت  واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  أمرمها هللا تعاىل بتذكرها ؟



أعداء قبل جميء اإلسالم فجاء اإلسالم وألف بني قلوم فتأليف القلوب هذه هذه إم كانوا النعمة  الطالب :

  . نعمة من اهللا سبحانه وتعاىل

  هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوام ؟ الشيخ :

؛ حىت أصلح بينهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم  نعم ما جرى بني األوس واخلزرج من حروب الطاحنة الطالب :

  ؛  يعين ذكروا أا بقيت مائة وعشرين سنة هذه احلروب الشيخ :

  وكذلك حروب قريش؛  الطالب :

  كذلك قبائل العرب بعضها مع بعض . الشيخ :

  ومل يقل: بينكم ؟ ألف بين قلوبكم )) ((ا قال: مل الشيخ : 

؛ ألن اإلنسان ميكن أن يكون معك مصاحبا لك؛  ألن تأليف القلوب أعظم من تأليف األجسام الطالب :

  وقلبه بعيد منه 

  . واملدار كله على ائتالف القلوب الشيخ :

  هل هو ذكر باللسان أو بالقلب ؟ اذكروا نعمة اهللا )) ((قوله:  الشيخ :

  . باللسان والقلب واجلوارح الطالب :

  ؛ كيف بالقلب ويش لون ؟  ))؛ باللسان وبالقلب واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء (( الشيخ :

  ؛  بالقلب يتفكر بنعم اهللا تعاىل الطالب :

  ؛  حيث كانوا أعداء مث ألف بني قلوم الشيخ :

  وباللسان أن يذكر اهللا سبحانه وتعاىل  الطالب :

  ني قلوبنا بعد أن كنا أعداء .يف املقال؛ يعين مثال يف االس يتحدثون ويقولون حنمد اهللا إن اهللا ألف ب الشيخ :

  . هذا قرأناها ؟ ما قرأناها ؟ طيب على شفا حفرة من النار )) ((قوله:  الشيخ :



أصل اإلصباح الدخول يف اإلصباح الذي  فأصبحتم )) ((قوله:  فأصبحتم بنعمته إخوانا )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ((هو أول النهار؛ لكنه يطلق أحيانا جمردا من الزمان ويراد به الصريورة أي صرمت إخوانا؛ وهذا هو املراد هنا 

الباء هنا للسببية أي بسبب  بنعمته )) ((يعين صرمت إخوانا يف الصباح ويف املساء؛ وقوله:  أصحبتم إخوانا ))

عد العداوة أصبحتم إخوانا يعين إخوة؛ واألخوة يف األصل املقارنة أو القران بني شيئني؛ فكل إنعامه عليكم ب

شيئني اتفقا يف الشيء واقرتنا به فهما أخوان؛ فمغىن إخوانا أي مقرتنني مؤتلفني كأن ما بينكم رابطة النسب بل 

النسب تتالشى إذا مل توجد أخوة  أعظم من رابطة النسب ألن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب؛ بل إن أخوة

رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم  ((الدين؛ ودليل هذا أن نوحا عليه الصالة والسالم قال: 

إنه  ((ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه؛ لكنه ليس من أهله  الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ))

 غري صاحل فهو كافر وأنت رسول فليس بينكما نسب يعين قرابة؛ يعين أنه عمل عمالعمل غير صالح )) 

فاألخوة اإلميانية أقوى رابطة من األخوة النسبة فإذا اجتمعا قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو 

   أيضا أخوك يف الدين



؛ فكل شيئني اتفقا يف الشيء واقرتنا به فهما أخوان؛ فمغىن  واألخوة يف األصل املقارنة أو القران بني شيئني

إخوانا أي مقرتنني مؤتلفني كأن ما بينكم رابطة النسب بل أعظم من رابطة النسب ألن أخوة الدين أعظم من 

أخوة النسب؛ بل إن أخوة النسب تتالشى إذا مل توجد أخوة الدين؛ ودليل هذا أن نوحا عليه الصالة والسالم 

رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ))  ((قال: 

يعين أنه عمل عمال غري  إنه عمل غير صالح )) ((؛ لكنه ليس من أهله  ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه

ى رابطة من األخوة النسبة فإذا ؛ فاألخوة اإلميانية أقو  صاحل فهو كافر وأنت رسول فليس بينكما نسب يعين قرابة

وقوله:  . اجتمعا قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك يف الدين صار هذا أقوى وأقوى

وقد ظهرت هذه األخوة ؛ فإن األنصار رضي اهللا عنهم ملا قدم إليهم املهاجرون  فأصبحتم بنعمته إخوانا )) ((

روم يف أمواهلم يتنازل اإلنسان عن ماله ألخيه املهاجر؛ بل رمبا يتنازل عن إحدى صاروا يؤثروم يف أمواهلم، يؤث

كنتم  وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها )) (( ((قال:  . زوجتيه له من شدة األخوة واحملبة بينهما

فا البئر أي طرفها؛ ؛ وشفا الشيء طرفه كش أي على طرف على شفا حفرة من النار )) ((أي قبل اإلسالم  ))

؛ ألم كانوا مشركني يعبدون األصنام واألوثان فهم على شفا  أي من نار جهنم حفرة من النار )) ((وقوله: 

حفرة لو ماتوا على تلك احلال لسقطوا يف احلفرة لكن قبل أن يسقطوا يف احلفرة أنقذكم اهللا باإلسالم وهللا احلمد 

؛ حاهلم االجتماعية كانوا أعداء خمتلفني متفرقني  االجتماعية وحاهلم الدينية واملنة؛ فبني اهللا عزوجل هنا حاهلم

؛ وحاهلم الدينية أم على شفا حفرة من النار ما بقي عليهم أن يتساقطوا يف النار إال أن ميوتوا  فألف بني قلوم

كلمت لكم دينكم وأتممت اليوم أ ((على الكفر ولكن اهللا أنقذهم بنعمته ذا الدين الذي قال اهللا فيه: 

كلمة أنقد تدل   على شفا حفرة من النار  فأنقذكم منها )) (( . عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ))

على أن هذا الشفا كان هلكا وهو كذلك فإنه ال هلكة أعظم من هلكة من كان يف النار فأنقذهم اهللا منها 

يذكرها اهللا سبحانه وتعاىل كثريا يف كتابه العزيز  )) كذلك آياته )) ((كذلك يبين اهللا لكم  ((مث قال:  إنقاذا .

؛ ففي مثل هذا السياق  ، مث هي ختتلف باختالف السياق ؛ فكذلك أي مثل ذلك وهي على تقدير مثل ذلك

 اهللا الذي حنن فيه تكون مفعوال مطلقا وإن شئتم فقولوا نائبة مناب املصدر؛ ألن التقدير: مثل ذلك البيان يبني

؛ أي أن اهللا سبحانه وتعاىل أظهر آياته لنا آياته الكونية وآياته  ، مثل ذلك البيان يبني اهللا لكم آياته لكم آياته

الشرعية بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه اللبس؛ ألن هنا ملا ذكرهم حال االجتماعية والدينية وهي حال الظاهرة ال 

أي العالمات الدالة عليه على وحدانيته  ك يبين اهللا لكم آياته ))كذل ((تشكل عليهم جعل ذلك بيانا فقال: 

من آيات اهللا تدل على معىن من  ألن كل آية ؛مما تقتضيه تلك اآليةذلك  وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغري



ل أن تدوا؛ ، لعل للتعليل أي ألج هنا للتعليل لعل لعلكم تهتدون )) ((مث قال:  . معاين ربوبيته سبحانه وتعاىل

؛ االهتداء  واهلداية هنا شاملة هلداية التوفيق وهداية اإلرشاد والداللة أي تدوا اهتداء علميا وتدوا اهتداء عمليا

؛ واالهتداء العملي هداية التوفيق ألن اإلنسان بفطرته كلما تبني له شيء من  العلمي هو هداية اإلرشاد والداللة

قينا وعمال؛ ذكرنا أن لعل للتعليل وهي كثرية يف القرآن يف ذا املعىن، وتأيت للرجاء وتأيت آيات اهللا ازداد إميانا وي

لإلشفاق؛ الرجاء ضد اإلشفاق، اإلشفاق اخلوف؛ والرجاء األمل؛ فإذا قلت لشخص: اتق اهللا لعل اهللا، استغفر 

، هذا إشفاق؛  ؛ إشفاق فلعلك لك ؛ وإذا قلت: ال متشي يف هذا الطريق ؛ هذا رجاء اهللا لعل اهللا أن يغفر لك

يف هذه اآلية بل يف هاتني اآليتني من الفوائد فوائد كثرية؛ أوال: وجوب   والتعليل أيضا معروف من السياق .

ثانيا: العناية واالهتمام بالتقوى؛ من  . اتقوا اهللا حق تقاته )) ((؛ باألمر بذلك يف قوله:  تقوى اهللا حق تقاته

ثالثا: أن التقوى من مقتضيات اإلميان؛ لتوجيه النداء إىل  ه بالنداء، تصدير هذا األمر بالنداء .أين يؤخذ؟ تصدير 

ومن فوائدها أيضا: أن ترك التقوى من نواقص اإلميان؛ ألنه إذا نودي اإلنسان بوصف فإنه يزداد وصفه  املؤمنني .

 ((وب البقاء على اإلسالم واملبادرة به؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: وج هذا حبسب زيادة ما وجه إليه .

ومن فوائدها: أن املدار على اخلامتة ـ نسأل اهللا أن حيسن لنا ولكم اخلامتة ـ؛  . وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

؛ ومصداق ذلك حديث عبد اهللا بن مسعود  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((:  املدار على اخلامتة؛ لقوله

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه  ( عنه قال: رضي اهللا

الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال 

) لكن األول ورد فيه قيد واحلمد هللا يريح البال  فيدخلهاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 

) ورد هذا احلديث يف  أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار إن الرجل ليعمل عمل ويزيل اخلوف (

قصة الرجل الذي كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة وكان شجاعا مقداما ال يدع شادة وال فادة فقال 

 عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار ـ نسأل اهللا العافية ـ فعظم ذلك على الصحابة النيب صلى اهللا

وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو يف هذه املثابة يف جهاد فقال رجل واهللا أللزمنه، أللزمنه 

لرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ يعين ألصاحبنه حىت أنظر ما عاقبته فذهب الرجل فأصابه سهم أصاب هذا ا

؛ فلما أصبح  سيفه واتكأ عليه حىت خرج من ظهره ـ أعوذ باهللا ـ جعله هكذا يف صدره فخرج من ظهره ومات

الرجل غدا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال إن الذي قلت؛ قال: أشهد أنك رسول اهللا قال ومب ؟ قال إن 

إن الرجل ليعمل  ؛ مث قال الرسول عليه الصالة والسالم: ( كيت وكيتالرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل  

) يعين يكون يف قلبه ـ نسأل اهللا العافية ـ يكون يف قلبه  من أهل النار بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو



؛ وهلذا جيب  ؛ ألن قلبه فيه شيء سر خبيث يطيح به يف مواضع الشدة والضيق يعين أنه ختونه سريرته عند املوت

؛ ليس العربة أن يقوم اإلنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه  علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا نغسلها

؟ ألنه عمل جوارح كل إنسان يستطيع  ؛ ألن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صالة وإال ال خاربا أو خربا

سأل اهللا أن يطهر قلوبنا مجيعا ـ؛ الكالم على عمل أن يصلي عمل جوارح لكن الكالم على عمل القلب ـ أ

، احرصوا بارك اهللا فيكم على مالحظة القلوب وإصالحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده  القلب

وإخراج احلسد والغل واحلقد على املسلمني؛ ألن كل هذه من خصال اليهود، أحسد الناس وأشدهم غال اليهود؛ 

؟ ال أحد يرضى ذا؛ احلسد من أخالق اليهود هل ترضى  قلبك خلق من أخالق اليهود ترضى أن يكون يف

بذلك ما ترضى؛ النفاق من أخالق املنافقني ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا؛ فاملهم احرصوا حرصا شديدا 

شرب اخلمر  ؛ ملا جيء بالرجل كان يشرب يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ويكرر على إصالح القلوب

فدعا عليه رجل من الصحابة سبه وقال ما أكثر ما يؤتى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعاقبه على 

؟ سبحان واهللا شف طهارة قلبه نفسه األمارة بالسوء دوه  شرب اخلمر؛ فقال: أما علمت أنه حيب اهللا ورسوله

؛ فاملدار كله على القلب؛ ولذلك جيب علينا أن حنرص  ولهإىل أن يشرب اخلمر لكن قلبه مملوء مبحبة اهللا ورس

وال تموتن إال وأنتم  ((حرصا كثريا على صالح القلب؛ ألن هذا يوجب حسن اخلامتة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

، اإلسالم يدخل  ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلسالم يدخل فيه اإلميان عند اإلطالق وهو كذلك  . مسلمون ))

)  ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان اإلميان عند اإلطالق؛ والدليل قول النيب عليه الصالة والسالم: (فيه 

فاإلسالم عند اإلطالق يدخل فيه اإلميان؛ وأما عند اجلمع فاإلسالم عمل اجلوارح واإلميان عمل القلب كما قال 

فأخرجنا من كان فيها  ((تقولون يف قوله تعاىل: فإن قال قائل: ما  بعض السلف: اإلميان سر واإلسالم عالنية .

فهذا ظاهره أن اإلميان واإلسالم شيء واحد مع أما  من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ))

فاجلواب أن يقال: البيت مل خيرج كلها إن الذي خرج املؤمنون من أهل البيت  ذكرا مجيعا يف موضع واحد ؟

رأته كافرة مل خيرج ا لكنها يف البيت مسلمة مل تظهر أا كافرة والدليل على أا مل تظهر أا  والقصة يف لوط ام

ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا  ((كافرة أن اهللا تعاىل قال: 

غير بيت من المسلمين  ((وهلذا قال:  ؛ فهي مل تظهر أا كافرة؛ فالبيت بيت إسالمصالحين فخانتاهما )) 

؛ فالقاعدة على كل حال اآلن القاعدة  لكن اإلميان ليس ألهل البيت كلهم وهلذا بقيت الزوجة وخرج األهل ))

الصحيحة أن اإلسالم واإلميان يكونان مرتادفني ويكونا متباينني؛ مىت يكونان مرتادفني ؟ إذا افرتقا؛ ويكونا 

وهذا واضح على أن  قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولن قولوا أسلمنا )) (( ا نعم  .متباينني ؟ إذا اجتمع



من فوائد هذه  واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا )) ((مث قال اهللا تعاىل:   . هناك فرقا بني اإلميان واإلسالم

ومن فوائدها: وجوب احلاكم إىل شرع اهللا؛  . جميعا )) ((اآلية الكرمية: وجوب االجتماع على شرع اهللا؛ لقوله: 

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن االجتماع عصمة؛ لقوله:  ألن االعتصام به يقتضي أن يكون هو احملكم .

خارجيا فإن األمة ؛ أما  فاجتماع األمة اإلسالمية عصمة هلا، عصمة هلا داخليا وعصمة هلا خارجيا اعتصموا ))

هاا األعداء ورأوا أا أمامهم كاجلبال السم اليت ال يستطيعون هلا صعودا؛ وإذا تفرقت اإلسالمية إذا اجتمعت 

متزقت فدخل األعداء؛ أيضا عصمة داخلية ألم إذا اجتمعوا على شرع اهللا تآمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر 

عليه ال على ماله وال على عرضه وال ودعوا إىل اخلري وصاروا أمة واحدة؛ كل إنسان خيشى اهللا يف أخيه ال يعتدي 

ومن فوائدها:  على دمه؛ ملاذا؟ ألم أمة واحدة مجيع؛ ففي االجتماع عصمة يف الداخل وعصمة يف اخلارج .

؛ ولكن ما معىن التفرق هنا ؟ التفرق يف األقوال أو يف األبدان أو يف القلوب ؟ يف القلوب؛ املدار  حترمي التفرق

؛ يف األبدان ضروري أن يتفرق الناس كل اآلن يف بيته؛ يف األقوال أيضا يتفرقون؛ وما  بعلى التفرق يف القلو 

أكثر أهل اخلالف بني أهل العلم قدميا وحديثا يف املسائل العلمية؛ لكن يف القلوب هو الذي جيب على املسلمني 

ال  (لرسول عليه الصالة والسالم: ؛ وهلذا قال ا أن يبعدوا التفرق بينهم يف القلوب؛ ألنه هو الذي عليه املدار

؛ إذا حيرم يف هذه اآلية دليل على حترمي التفرق يف القلوب حىت  فاملدار على القلوب تختلفوا فتختلف قلوبكم )

؛ وما أكثر ما نعرض عليكم اختالف الصحابة  لو تفرقت األبدان أو تفرقت األقوال فالقلوب أيش؟ ال تتفرق

املؤدي إىل التفرق يف األقوال لكن القلوب واحدة، القلوب واحدة ما تتفرق وال يكره  رضي اهللا عنهم يف االجتهاد

؛ بل إين أقول لكم كما قلت سابقا: إنه ينبغي لإلنسان العاقل أنه إذا خالفه  بعضهم بعضا إذا خالفه يف الرأي

؟ ألنه خالفه للدليل والثاين أيضا ؛ ملاذا  أخوه يف رأيه مبقتضى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إىل قوة احملبة له

؛ ألن الرجل مل حيابين يف ذات اهللا وإمنا قدم حمبة اهللا وأنا  خالفه للدليل فكان ينبغي عليه أن تكون حمبته أقوى

حينما أخالفه تقدميا أليش؟ حملبة اهللا عزوجل؛ فاإلنسان العاقل املؤمن هو الذي ال يزيد خمالفة أخيه له يف الرأي 

املبنية على االجتهاد إال حمبة له ومتسكا به خالفا ملا يفعل بعض الناس اآلن ومع األسف أم طلبة علم املخالفة 

إذا خالفه أخوه يف الرأي مع أنه ال يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهاجره ورمبا يالقيه فاسق 

، الشيطان هو الذي  وما ذاك إال من الشيطانفيسلم عليه ويالقيه أخوه الذي خالفه يف الرأي وال يسلم عليه؛ 

يريد أن يوقع العداوة بني املسلمني وال سيما بني طلبة العلم حىت ينبذ بعضهم بعضها ألن الشيطان يعلم أن 

الشريعة ما تقوم إال بالعلم والعلماء؛ فإذا تنابذوا فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم يكره بعضهم 

؛ إذا قلنا عليه السالم معناه سلمت وهي مل  دمت الشريعة ؟ الثاينالى الشريعة السالم أو نقول نئذ عبعضها حي



وجوب تذكر  : ومن فوائد هذه اآلية الكرمية . تسلم؛ لكن الناس يلقون عليه السالم كناية على التوديع والذهاب

 ((نعمة اهللا؛ وهذه مسألة مهمة ألن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم التذكر عن الشكر؛ صح؟ والشرك واجب 

فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي وال تكفرون )) 

اهللا عليه كل شيء يف األمور الدينية، يف األمور  حبيث إن اإلنسان ال يعرتف بنعمة اهللا جيب أن تتذكر نعمة

واخللقية واألهل كل شيء مثال اذكر نعمة اهللا عليك بالعلم ألنك تعرف أن يف الناس ؛ املالية واجلاهية  الدنيوية

من هو جاهل ال تقل واهللا إنعام اهللا على شيخ اإلسالم ابن تيمية أكرب مما أنعمت علي؛ ال، قل نعمة اهللا علي 

رب من نعمة على من هو دوين يف العلم؛ طيب اذكر نعمة اهللا عليك يف الصحة فإن من الناس بل إن كثريا من أك

الناس يعن من املرض وأنت يف صحة اذكر هذه النعمة حىت لو فيك مرض يف عضو من أعضائك أو عيب يف 

كر بنعمة اهللا عليك عضو من أعضائك فاذكر من هو أشد؛ من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبني؛ أيضا اذ 

بالدين إذا أنعم اهللا عليك بالدين هذا أكرب نعمة ألنه هو الربح يف الدنيا واآلخرة؛ اذكر نعمة اهللا عليك يف الدين 

يف مقابلة من ؟ الكفار، هذا يف أصل اإلميان؛ مث اذكر نعمة اهللا عليك بالثبات على اإلسالم وتطبق أحكام 

؛ إذا ذكر نعمة اهللا عليه علينا واجب  لم ولكن خمالف عاصي عنده فسوقاإلسالم، حيث إنه يوجد من هو مس

ومن فوائد هذه  حىت نعرف قدر نعمة اهللا ونشرك ربنا سبحانه وتعاىل على نعمه اليت حرم منها كثري من الناس .

إذ كنتم أعداء نعمة اهللا عليكم  ((اآلية الكرمية: أن من أكرب نعمة اهللا على أمة أن يؤلف بني قلوم؛ لقوله: 

ة أن يؤلف اهللا بني القلوب وجيمع بينها؛ ألنه إذا تفرقت والشك أن هذا من أكرب نعم فألف بين قلوبكم ))

القلوب فسد كل شيء؛ فتأليف القلوب من أكرب نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على االمة ومن حتتها القبيلة ومن 

أ من األوالد واآلباء إىل ما شاء اهللا؛ فهذه من أكرب النعم؛ أما حتتها األخوة؛ فإذا ألف اهللا تعاىل بني القلوب ابد

إذا تعادت القلوب فبئس اتمع جمتمع تعادت قلوبه وتنافرت؛ وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل نبيه صلى اهللا عليه 

ي وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما ف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ((وسلم ذه النعمة فقال تعاىل: 

لو كل الذي يف األرض تنفقه من ذهب وفضة ومثار وزروع ومواشي  األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ))

وغريها لو أنفقته عليهم ما ألفت بني قلوم ولكن اهللا ألف بينهم؛ إذا نقول إن من أكرب نعم اهللا على األمة 

  يف أن يصبح الناس إخوانا، أن يصبحوا إخواناومن فوائد هذه اآلية: أن نتيجة التأل أيش؟ التأليف بني القلوب .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنك إذا  قلت لكم إن الرابطة الدينية أقوى من رابط النسبية . كاألخ مع أخيه متاما؛ بل

فأصبحتم  ((رأيت الناس متفرقني فإن ذلك عنوان على شقائهم وأن النعمة سلبت منهم؛ صح ؟ ألن اهللا قال: 

،  فإذا مل تتحقق األخوة والتأليف بني القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منهم إخوانا ))بنعمته 



ومن فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه وتعاىل على الصحابة بالذات حيث  النعمة يف ذلك األمر سلبت منهم .

وهم الذين طبقوا مقتضى األخوة احلقيقية ألف بني قلوم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي اهللا عنهم 

؛ األخوة املبنية على  ، بنيت على اإلميان ال األخوة املبنية على القومية أو الوطنية الصادقة اليت بنيت على اإلميان

 القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة وال أدل على فشلها مما عليها العرب اليوم حيث يعتزون مباذا ؟ بالقومية

؛ ال ميكن أن يكون هناك  ، اعتزاز اإلنسان بوطنه فشل ، فشلوا فشال ؛ وكذلك الوطنية العربية ومع ذلك فشلوا

؛ األنصار من األوس واخلزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة هؤالء  ، باإلميان واإلسالم أخوة إال بأيش ؟ بالدين

بل جاءهم أناس من غريهم جاء صهيب من  قحطانيون وهؤالء عدنانيون مع ذلك اجتمعوا على قلب واحد؛

؛ إذا نقول: إن األخوة احلقيقة  ، صاروا إخوانا هلؤالء الروم وسلمان من فارس وبالل من احلبشة وصاروا إخوانا

هي األخوة اإلميان ولن يقوم للعرب قائمة حىت يرجعوا إىل األخوة اإلميانية وإال فهم فاشلون مهما كان وال ميكن 

أهل من فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا سبحانه وتعاىل على  . فر أو نصر ماداموا بالقومية وما أشبههاأن يصعدوا بظ

، حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها يعين أن اهللا بعث فيهم  اخلطاب الذين خوطبوا ذه اآليات

هذا نعمة على هؤالء فهو أيضا نعمة على من  ؛ وإذا كان حممدا صلى اهللا عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن ميوتوا

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ فأكرب نعمة ينعم اهللا ا على اإلنسان أن ينقذه من النار . بعدهم إىل يوم القيمة

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه  . وكنتم على شفا حفرة من النار )) ((إثبات العقوبة بالنار؛ لقوله: 

ألن اهللا أنقذهم  فأنقذكم )) ((، إن اهللا خالق لعمل العبد؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  تعاىل خالق لعمل العبدو 

بعملهم فأضاف هذا اإلنقاذ املبين على العمل إىل نفسهم وهو كذلك وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا 

واهللا  ((و خملوق يف ذاته ويف إرادته ويف عمله تعاىل خالق العبد وخالق عمل العبد؛ فالعبد ليس مستقال بل ه

؛ وإذا خلق املعمول فهو خالق  أي وعملكم على قول أو والذي تعملونه على قول آخر )) خلقكم وما تعملون

؛ فالنتيجة دالة على أن اهللا خالق ألعمال العباد سواء جعلت ما مصدرية أو  للعمل ألن املعمول نتيجة العمل

   موصولة .

بني مسئولية طالب العلم فاملشايخ توصل بتأصيل هذه القاعدة بأن األخوة األصل فيها أخوة الدين  : السائل

ليست فيها أخوة القومية وال شعوبية وال أخر لكن مع األسف الشديد اآلن يف اآلونة يعين يف الوقت احلاضر 

بني شعوب املنطقة ض وصل غالتبا ؛ جند اآلن خصوصا بأن األخوة السياسية هي اليت تفرض هذه القواعد اآلن

  السوداين فكيف هذه ؟ كرهاليمين يكره مثال الكوييت يطرح الفلسطيين أو السعودي ي



الواجب بارك اهللا فيكم هذه املسألة حتتاج إىل وقت طويل لكن نذكر منها ما شاء اهللا؛ الواجب أن ال  الشيخ :

فالشعوب جيب أن يسريوا على ج اهللا   كراسيهم وأن ال؛ احلكام أناس حيرصون على   تتعلق الشعوب حبكام

سواء سار عليه احلكام أم مل يسريوا وال جيوز أبدا أن نتبع السياسة ألن السياسة تكفر شخصا اليوم وجتعله من 

؛ بل أبلغ من ذلك أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت اهلالل  أقوى الناس إميانا يف يوم آخر أو بالعكس

؛ فلما سعت العالقات قالوا ما ميكن لكل بلد  دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه يف

رؤيته؛ هؤالء لو يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا؛ هذا ال جيوز أنا أرى أن الشعوب جيب أن تسري على منهج اهللا 

م من األيام سيكون احلق إن شاء اهللا هو السائد ؛ والبد يو  سواء سارت احلكام أم مل يسريوا وما لنا وللسياسة

وستذهب هذه العنصرية بني الساسة الذين ليس هلم هم يف أكثر ساسة العرب اليوم إال أن حيافظوا على 

؛ ولذا جتدهم يعلن األشياء هم منها بريئون ولكن بس يريدون ا الدعاية وإال فهم أبعد الناس عن  مناصبهم

رمبا صرحوا تصرحيا بينا بأم ال يريدون هذا الذي يدعونه اليوم كل ذلك من أجل كسب  حتقيق ما يقولونه؛ بل

؛ ينظروا بعني العقل ال  وراء الشعارات والدعايات والعواطفينصاعوا اء كما أن على الناس أيضا أن ال الغوغ

؛ فالواجب أن ال تنصر  ، عنده مسع وليس عنده عقل ؛ ألن بعض الناس عنده بصر وال عنده بصرية بعني البصر

وال   احكبعني البصر بل بعني البصرية وال تنظر بسمع األذن بل بسمع العقل وإال فإن السياسة سوف تشت

؛ فأنا أرى أن الشعوب جيب أن يكونوا كما هم،  تدري؛ كل يوم يكون لك رأي كل يوم يكون لك مطبوع

قيني أو الشاميني أو الفلسطينيني أو املصريني أو مسلمون إخوة سواء كانوا من السعوديني أو مينيني أو عرا

السودانيني أو من أي شاء حىت لو جيينا واحد من أمريكا وهو مسلم فهو أخونا ألن الرابطة اليت جيب أن تكون 

؛ ميشون وحنن منشي يف  ؛ أما أهواء حكامهم فهذه إليهم ما علينا بني الشعوب هي اإلسالم هذه هي الرابطة

   كانوا ليسوا على شريعة اهللا .  خط معاكس إذا

أيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان يشرب اخلمر فقال صلى اهللا عليه  شيخ بارك اهللا فيك؛ رجل السائل :

  ؛ فكيف يشرب اخلمر مع حبه هللا وهو يأمر برتكها كيف التوفيق  ؟ وسلم: إنه حيب اهللا ورسوله

الدافع ينساها اإلنسان ولعل هذا قد اعتاد اخلمر اعتيادا مل يتمكن من  التوفيق بسيط ألنه احملبة مع قوة الشيخ :

: التحليل مث التعريض مث  اإلخالء عنه يف أول األمر ألن مراتب اخلمر يف التحرمي كما هو معروف أربع مراتب

   التحرمي يف أوقات الصالة مث التحرمي مطلقا .



ول حياته مرتكبا لبعض املعاصي مث بعد أن من اهللا عليهم شيخ ما رأيكم يف بعض الشباب يكون يف أ السائل :

  بالتوبة جيلس يف االس يتذكر اليت عصوا اهللا تعاىل حىت تكون عربة لغريهم حىت يعتربون ؟ 

   يعين يذكرها للناس ؟ الشيخ :

  أي نعم .  السائل :

   ال ال، أبدا ما جيوز؛ الشيخ :

  ال، يذكر قصة توبتهم ؟   السائل :

ال، توبتهم ال أدري لكن على كل حال املعاصي اليت ذكرها ال يقوهلا؛ إن أراد أن يذكرها يف قصة رجل   : الشيخ

كان يفعل كذا وكان يفعل كذا فمن اهللا عليه باهلداية هذا طيب أما أن يذكرها كحديث حاصل له هذا هتك 

  لسرت اهللا عليك .

ف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعرو  ((

أعوذ باهللا من  . )) تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن  ((وجل:  الشيطان الرجيم؛ قال اهللا عز

أظن ما سبق انتهى الكالم عليه؟ بقيت الفوائد؛ فوائده ؟ أخذنا إىل قوله: المنكر وأولئك هم المفلحون )) 

من  كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تهتدون )) ((وجل:  قال اهللا عز  . ((وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

؛ وجه هذا أن آيات مجع املضاف، واجلمع  وجل بني لنا اآليات الكونية والشرعية وائد هذه اآلية: أن اهللا عزف

املضاف يفيد العموم؛ وبيان آيات الكونية ظاهرة، بيان آيات الكونية ظاهرة: الشمس والقمر والنجوم واجلبال 

 عليه معرفة ما أنزل اهللا على رسله عزوجل؛ مث والبحار واألار وغري ذلك؛ والشرعية كذلك ظاهرة مل فتح اهللا

اآليات الكونية بياا ليس جمرد أن تعرف أن هذه اآلية ال يقدر على خلقها وتصريفها إال اهللا فقط لكن أن 

تستدل على السنن املاضية على السنن احلاضرة، مثال: إهالك اهللا األمم السابقني نستدل به على أن سنة اهللا يف 

أولم  ((حدة؛ فالذي أهلك األمم السابقة بذنوم يهلك هذه األمة أيضا بذنوم كما قال اهللا تعاىل: اخللق وا

ومن  يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثالها ))  

إىل معان ال يدل عليه ظاهرها؛ ووجه فوائد هذه اآلية: الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة 

ذلك أننا إذا قلنا إن املراد ذه اآليات واألحاديث خالف الظاهر بدون بيان من اهللا ورسوله صارت هذه اآليات 



مبنية أو مبهمة ؟ مبهمة؛ أنتم تقولون ألين هو الذي أريده ألنه الذي أنا أريد أو قد تبني لكم متاما ؟ يعين مثال 

ستالئه عليه بدون بيان من اهللا ورسوله؛ نقول طيب كون اهللا يعرب باستوى اراد باستواء اهللا على عرشه ا املإذا قالو 

؛ إذا قالوا املراد باليد النعمة والقوة؛ قلنا: سبحان اهللا   على العرش بدل استوىل هذا بيان وإال إيهام ؟ هذا إيهام

النعمة والقوة بدون بيان؛ ما هذا إال إيهام؛ فاملهم أنه على طريقة كيف يعرب اهللا باليد عن النعمة والقوة وهو يريد 

ومنهاج أهل البدع وغريهم ممن حيرفون الكلم عن مواضعه بدون بيان من اهللا ورسوله يكون القرآن ليس هدى وال 

هلداية اخللق؛  . ومن فوائد اآلية الكرمية: حمبة اهللا عزوجل بيانا للناس وكذلك السنة وهو خالف هذه اآلية وغريها

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات العلل يف   ألنه يبني ليهتدي الناس؛ إذا فهو حيب من العباد أن يهتدوا .

ألن لعل للتعليل؛ واحلكمة من مقتضى كمال اهللا عزوجل؛ ألنه  لعلكم )) ((أفعال اهللا؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: 

وما خلقنا السموات  ((كام الكونية والشرعية كما قال اهللا تعاىل: لو ال احلكمة لكانت أحكامه عبثا، األح

؛ إذا فإنكار احلكمة طعن عظيم يف اهللا عزوجل؛ والذين  واألرض وما بينهما العبين ما خلقناهما إال بالحق ))

فكان، شاء أن يقولون إن اهللا ليس له حكمة ـ والعياذ باهللا ـ وإمنا فعله وأمره مبجرد املشيئة، شاء أن يكون هذا 

يأمر ذا فأمر، شاء أن ينهى عن هذا فنهى؛ هؤالء طعنوا يف اهللا أميا طعن؛ ألنه أصبح فعله جمردا عن احلكمة ؛ 

ولتكن  ((وجل:  مث قال اهللا عز وإذا جترد عن احلكمة ما بقي إال أن يكون سفها؛ واهللا عزوجل منزه عن ذلك .

املناقشة حنن ناقشنا فيها وإال لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) و  وهذا مبتداء درس اليوم؛ (( )) منكم أمة

الم األمر؛  ولتكن )) ((الالم يف قوله:  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) ((قال:   ال؟ ناقشنا فيها طيب.

طائفة  )) أمةولتكن منكم أمة  ((والم األمر جتزم الفعل املضارع؛  ولتكن )) ((ودليل ذلك جزم الفعل ا 

يدعون إىل اخلري؛ واألمة يف القرآن الكرمية وردت على معان متعددة منها الطائفة ومنها الزمن ومنها اإلمامة ومنها 

   امللة؛ فمثاهلا يف الطائفة هذه اآلية



ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  ((؛  درس اليوم أوهذا مبتد )) ولتكن منكم أمة ((وجل:  مث قال اهللا عز

الالم  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) ((قال:   . املناقشة حنن ناقشنا فيها وإال ال؟ ناقشنا فيها طيب ))

 ((؛  والم األمر جتزم الفعل املضارع ولتكن )) ((؛ ودليل ذلك جزم الفعل ا  الم األمر ولتكن )) ((يف قوله: 

؛ واألمة يف القرآن الكرمية وردت على معان متعددة منها الطائفة  أمة طائفة يدعون إىل اخلريولتكن منكم أمة )) 

؛ ومثاهلا يف امللة قوله  منكم أمة ))ولتكن  ((؛ فمثاهلا يف الطائفة هذه اآلية  ومنها الزمن ومنها اإلمامة ومنها امللة

؛ ومثاهلا يف  براهيم كان أمة ))إإن  ((:  أي على ملة؛ ومثاهلا يف اإلمامة إنا وجدنا على أمة )) ((تعاىل: 

منكم من حيتمل  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) ((وقوله:  . أي بعد زمن وادكر بعد أمة )) ((الزمن: 

؛  : وليكن بعضكم يدعوا إىل اخلري ؛ فعلى األول يكون املعىن أن تكون للتبعيض وحيتمل أن تكون لبيان اجلنس

وعلى الثاين: ولتكونوا مجيعا دعاة إىل اخلري؛ ألننا إذا جعلناها لبيان اجلنس صار املعىن أن كل األمة جيب أن 

: وليكن بعضكم  ؛ وإذا جعلناها للتبعيض صار املعىن ون إىل اخلريتكون من هذا الطراز يعين وتكون أمة تدع

يدعون من يدعون إلى الخير ))  ((قال:  ؛ وسيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد ما يرتتب على ذلك . يدعوا إىل اخلري

غريهم ؛ فهل املراد يدعون أنفسهم أو يدعون غريهم من األقارب أو غريهم من املسلمني أو  ؟ املفعول حمذوف

؛ وهل  ؛ يدعون إىل اخلري كل من تتوجه الدعوة إليه أي إنسان تتوجه الدعوة إليه فيدعوه من مجيع الناس ؟ يشمل

واخلري  يدعون إلى الخير ))  (؛ ( ؛ وهلذا كان املفعول حمذوفا من أجل العموم يدعون اجلن ؟ نعم يدعون اجلن

؛ أما ما كان خريا يف  يف الدين وما كان خريا يف الدنيا ؛  ويشمل ما كان خريا كل ما جاء به الشرع فهو خري

وأما ما كان من أمر  )) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ((الدين فأمره ظاهر 

؛ فيكون اخلري هنا  الدنيا فألن ما كان من مصاحل الدنيا اليت ال تعارض الدين فهو من األمور اخلريية املطلوبة

، صل  ، بر والديك ، حج : صل، زكي، صم ؛ فمثال يدعون إىل فعل الطاعات شمل خري الدين وخري الدنياي

، ال تشرب  ، ال تسرق ؛ ال تزين ، بني، وما أشبه ذلك كل هذا دعوة يف اخلري ، انصح يف البيع والشراء أرحامك

، هذا أيضا دعوة إىل  ، ال تغش الناس ، ال تعق والديك، ال تقطع أرحامك ، ال تقتل النفس بغري حق اخلمر

 ((ثانيا:  . ، النهي طلب كف؛ فهو يف احلقيقة دعوة إىل اخلري ألن ترك الشر خري اخلري ألن هذا طلب كف

؛ فأنت تدعوا أوال مث تأمر  جعل أمر باملعروف بعد الدعوة ألن الدعوة سابقة على األمر ويأمرون بالمعروف ))

، يظنون أن الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن  ذا يلتبس على كثري من الطلبة؛ وه ثانيا مث تغري ثالثا

؛ فاخلطيب إذا خطب الناس يف اجلمعة  املنكر وتغيري املنكر شيء واحد وليس كذلك؛ فالدعوة إىل اخلري عامة

 ا أخي ال تغش الناس اتق اهللا؛ الرجل إذا أمسك بك وقال: يا أخ صل اتق اهللا؛ ي وأمر وى يقال: داع إىل اخلري



؛ ولكل  ، هذا تغيري منكر ؛ ويل األمر إذا رأى آلة عز وكسرها ؛ فهذا أمر، أمر باملعروف وي عن املنكر

تدل على أم  يأمرون )) وكلمة ((يأمرون بالمعروف ))  ((درجات لكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

، واآلمر باخلري أعلى مرتبة  ال على وجه العلو، يعين على وجه أنين آمر يتكلمون مع الناس على وجه االستعالء

ما هو املعروف ؟ املعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات  يأمرون بالمعروف )) ((وقوله:  . من املأمور

إذا فعال ملا مجع بينهما صار املراد  وينهون عن المنكر )) ((، أو فعال فقط ؟ فعال ألنه قال:  فعال كانت أم تركا

باملعروف كلما عرفه الشرع وأقره من العبادات املأمور ا؛ طيب إذا ما عرفه الشرع وأقره من أمر الطاعات هو 

، األمر بالصالة أمر  ، األمر باتباع السلف يف العقيدة أمر مبعروف ؛ فاألمر بالتوحيد أمر مبعروف املعروف

 وينهون عن المنكر )) (( ((قال:  ؛ هذا األمر باملعروف . ، وهلم جرا الوالدين أمر مبعروف ، األمر برب مبعروف

؛ وما هو املنكر ؟  النهي طلب الكف على وجه االستعالء يعين يطلبون من الناس أن يكفوا عن املنكر ينهون ))

،  ، السرقة ؛ طيب الزنا و منكرأيش؟ فه، ما أنكره الشرع من األعمال واألخالق فهو  املنكر ما أنكره الشرع

؛ فهم ينهون  ، العدوان على الناس بأخذ أمواهلم، انتهاك أعراضهم كل هذه منكرات ، قتل النفس شرب اخلمر

ف والناهية عن أولئك املشار إليه األمة الداعية إىل اخلري اآلمرة باملعرو  وأولئك هم المفلحون )) (( . عن املنكر

قائل: ملاذا  فلو قال . أ؛ ومفلحون خرب املبتد ؛ وهم ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب أولئك أاملنكر؛ وهي مبتد

قلنا: ال نقول ذلك؛ ألننا لو قلنا  األول ؟ أالثاين واجلملة خرب املبتد أتدثاين واملفلحون خرب املب أال جتعلون هم مبتد

لعلنا نتبع  ((:  عل ضمري الفصل ملبتدأ قوله تعاىل؛ ويدل هلذا يعين أننا ال جن ذلك لفاتتنا فوائد ضمري الفصل

؛ لو جعل  وجه الداللة أنه مل جيعل ضمري الفصل مبتدأ هم الغالبين )) السحرة إن كانوا هم الغالبين )) ((

؛ على كل حال ضمري الفصل حرف ال حمل له  مبتدأ لقال: إن كانوا هم الغالبون ، حىت تكون الغالبون خرب هلم

هم الناجون من الكربات  المفلحون )) (( . ب لكن جاء على صفة ضمري االمسي الضمري االسممن اإلعرا

؛ إذا  ؛ فالفالح هو النجاة عن املكروبات أو من املكروهات واحلصول على املطلوبات احلاصلون على املطلوبات

؛ وهلذا تعترب كلمة فالح  ؛ السالمة من أين ؟ من املرهوبات؛ والكسب للمطلوبات ؛ سالمة وكسب ففيه أمران

يف هذه اآلية الكرمية؛ نقرأ  ؛ فاملفلح إذا الفائز مبطلوبه الناجي من مرهوبه هذا هو املفلح . من أمجع الكلمات

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم  ((قال:   لذي بعدها أحسن عشان نصل إىل ..ا

،  : التفرق اهللا أن يكون كهؤالء الذين مجعوا بني وصفني ذميمنيى  البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ))

وال تكونوا   ((:  قوله وأولئك هم عذاب أليم )) ((؛ ورتب على هذا اجلزاء املشني وهو قوله:  واالختالف



ا تكونو  )) تكونوا (؛ وعلى هذا فنعرب الكاف هنا امسا لتكون خرب ( أي ال تكونوا مثل الذين )) كالذين تفرقوا

  :  ؛ قال ابن مالك مثل الذين تفرقوا

  يعنى وزائدا لتوكيد ورد           قد شبه بكاف و بها التعليل               

  واستعمل اسما               

ولتكن  ((:  أتى ا بعد قوله كالذين تفرقوا )) ((أو خرب  كونوا ))(( تلكاف هنا اسم مبعىن مثل وهي خرب فا

 ألن األمة إذا تركت هذا فالبد أن تتربأ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ))منكم أمة يدعون 

؛ ألنه ال يكون هلم يف هذه احلال   ، إذا تركت الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فالبد أن تتفرق

 ، هلا نزاعات متباينة خمتلفة وس هلا نزاعات؛ والنف كلمة جامعة كل واحد يعمل على كيفه ألنه ما يدعى إىل اخلري

؛ ألن هذا يريد الزنا وهذا يشرب اخلمر  ؛ وكذلك إذا مل يكن أمر مبعروف وال ي عن منكر تفرق الناس والبد

؛ فإذا أمروا باملعروف صاروا كلهم على املعروف وإذا  ؛ فيحصل التفرق وهذا سرقة وهذا يريد أشياء غري األوىل

وما تفرق  ((مثل من ؟  وال تكونوا كالذين تفرقوا )) ((قال:  . كر صاروا كلهم على ترك املنكروا عن املن

إذا أول ما منثل م أهل الكتاب اليهود والنصارى اختلفوا  الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءتهم البينة ))

؛ يف أي شيء؟  نوا مثلهم وال تكونوا مثلهماختالفا عظيما من بعد ما جاءم البينات فنهانا اهللا تعاىل أن نكو 

؛ إذا ينا  ؛ إذا من بعد ما جاءم البينات ننظر للوصف الذي ينا أن نكون مثلهم فيه وهو التفرق واالختالف

؛ باالجتماع ضد التفرق  عن ذلك فهو أمر بضده، إذا ينا عن التفرق واالختالف فهو أمر باالجتماع واالئتالف

؛ كأن اهللا يقول: اجتمعوا وائتلفوا وال يكون فيكم افرتاق وال اختالف فتكونوا مثل  د االختالفواالئتالف ض

؛ اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؛  وأولئك وأولئك لهم عذاب عظيم )) ((قال تعاىل:  . اليهود والنصارى

واختلفوا يف قلوم ويف مناهجهم فصار لكل حزب ؛ تفرقوا يف أبدام ومل جيتمعوا وصاروا أحزابا  تفرقوا واختلفوا

 وأولئك لهم عذاب عظيم )) (( ((قال:  . منهج معني يفرح به وال يتزحزح عنه ويرى أن من سواء على ضاللة

؛ وذلك الحنطاط مرتبتهم يعين كأم الحنطاط  أشار إليهم بصيغة البعد ألن أوالء اسم إشارة للبعيد أولئك ))

لهم  لهم عذاب عظيم )) (( ((؛  ؛ ألنه يتربأ منهم ومن أعماهلم ملتكلم منزلة من البعيد منهمرتبتهم نزهلم ا

هو الشيء املستعظم يف   العظيم )) (( ؛ و العذاب هو العقوبة ـ والعياذ باهللا ـ ألنه يؤمل صاحبه ويعذبه )) عذاب

(( ؛  كيفيته ويف كميته؛ يف كيفيته وكميته ألن عذام ـ نسأل اهللا العافية ـ شديد ؛ متنوع وإال غري متنوع ؟ متنوع

ـ والعياذ باهللا ـ إىل برودة ؛ املهم إا متنوعة؛ كذلك أيضا عظيم يف دوامه مستمر أبدي  )) يسقون من ماء حميم



؛ تؤخذ من  : وجوب الدعوة إىل اخلري يف هذه اآليات بل يف هاتني اآليتني فوائد؛ يف األوىل  ـ.ـ نسأل اهللا العافية 

 ؛ لقوله ومن فوائدها: أن ذلك على الكفاية واألصل يف األمر الوجوب . ولتكن )) ((؟ من الم األمر  أي شيء

ن اجلنس فإنه يدل على أنه جيب على ؛ أما إذا قيل: إن من لبيا وهذا على القول بأن من للتبعيض منكم )) ((: 

األمة كلها أن تكون أمة داعية إىل اخلري مبعىن أنه ال ينتظر بعضهم بعضا هل يأمر أو ال يأمر؛ بل كلهم يكونون 

؛ قال واهللا فيه فالن يدعوا إىل اخلري فيه   ؛ فمثال إذا قيل لشخص قم فادع إىل اخلري مستعدين لذلك كلهم دعاة

تكون  ولتكن منكم أمة )) ((؛ ألن اهللا قال:  ، كل ينبغي أن يدعوا إىل اخلري ما استطاع ينبغي؛ هذا ال  كفاية

 يدعون إلى الخير )) ((:  ومن فوائد اآلية الكرمية: مالحظة اإلخالص؛ لقوله أمة مبجموعها تدعوا إىل اخلري .

؛ وعالمة الداعي إىل نفسه أنه ال  ريال إىل أنفسهم ألن بعض الناس يدعوا إىل نسفه وبعض الناس يدعوا إىل اخل

؛ وهذا الشك أنه  يريد من الناس أن خيالفه ولو كان على خطأ، ال يريد من الناس أن خيالفه ولو كان على خطأ

؛ ثانيا من عالمة ذلك أنه يكره أن يقوم غريه بذلك أي بالدعوة إىل اخلري، يريد أن يستبد به من  داع إىل نفسه

هذا أيضا داع إىل نفسه ليصرف وجوه الناس إليه ـ نسأل اهللا احلماية والعافية ـ؛ أما إذا كان يود ؛  بني سائر الناس

أو ليصرف الناس إىل نفسه فهذا ليس عليه شيء؛ ألنه كل واحد  أن يقوم هو باألمر لينال األجر ال ليحرم غريه

:  ؛ واخلري قسمان كل شيء مطلوب للشرع  ومن فوائد هذه اآلية: أن اتباع اخلري يف حيب أن يكون داعية للخري .

؛ فمثال لو أنك سألت شخصا عن املاجريات اليومية من  يعين خري يكون وسيلة لغريه ؛ ؛ وخري لغريه خري بنفسه

  ؟  ؛ فهل هذا من اخلري ؟ أسألكم هل من اخلري أو ال أجل إدخال السرور عليه وإال أنت ما تستفيد من هذا

  ؛ نعم الطالب :

؛ لكن أريد أن أدخل  ، ألين أنا ال أستفيد من هذا وهو رمبا ال يستفيد طيب لنفسه أو لغريه ؟ لغريه :الشيخ  

،  السرور عليه؛ ومن مث صار الناس يتساءلون هل يسن لإلنسان أن يتحدث على األكل أو ال يسن ؟ نقول ينظر

؛  غري حسن، خلوهم يأكلون إن كان اإلنسان يتحدث ليشغلهم عن األكل فهذا حسن وإال غري حسن؟ هذا

وإن كان يتحدث من أجل أن يشحد نفوسهم على األكل حىت ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلوا فهذا خري وإال ما 

، القدر الشرعي بينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم  هو خبري ؟ خري لغريه بشرط أن يكون األكل بالقدر الشرعي

؛ إن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثه ) حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ف (بقوله: 

طيب لو أراد اإلنسان أن يتوصل إىل خري بشر يعين معناه  . طيب على كل حال أنا قصدي أن اخلري لغريه خيتلف

، لعله يهتدي مثل أن يبدأ يغتاب زيدا أو عمروا ليتقرب إىل هذا  أنه يصانع إنسانا مبعصية يقول ال ليهتدي



؛ ال ميكن أن يكون الدعوة إىل اخلري بوسيلة حمرمة إطالقا ألن الوسيلة  جل؛ فهل هذا جائز ؟ ال ليس جبائزالر 

احملرمة خبث يف ذاا كيف تكون وسيلة إىل خري؛ لكن إذا كان من املباح صار خريا لغريه وإن كان هو بنفسه 

 ((؛ لقوله:  مر باملعروف والنهي عن املنكر: وجوب األ ومن فوائد هذه اآلية أيضا خريا صار خريا على خري .

؛ ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عني ؟ ينبين على اخلالف يف  ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ))

؛ لكن ال جيب  أو ال؛ ولكن الشك أننا إذا رأينا منكرا وجب علينا أن ننكر أن ننهى عنهمن هل هي للتبعيضية 

: كلنا نأمر  عن منكر معني مثل لو أن شخصا اغتاب عندنا وحنن عشرة هل نقولعلى كل واحد أن ينهى 

؛  باملعروف وننهى عنه ؟ أو إذا ى واحد وحصلت به الكفاية كفى ؟ إذا ى واحد وحصلت به الكفاية كفى

ـ نسأل اهللا  ؛ وهذا عكس ما يفعله  اآلن بعض الناس لكن لو أنه اه ومل ينته وجب على اآلخرين أن يكونوا معه

العافية ـ إذا ى الناهي عن املنكر قاموا ضده، قاموا ضده؛ هؤالء خيشى عليهم أن تطبع اهللا على قلوم ألم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه البد من العلم يعين احلث على العلم،  . خذلوا من جيب نصره وهذا خطر عظيم جدا

أن يدعوا إىل اخلري من ال يعلم اخلري؛ وال ميكن أن يأمر باملعروف من احلث على العلم كيف ذلك؟ ألنه ال ميكن 

ال يعرف املعروف وال ميكن أن ينهى عن املنكر من ال يعرف املنكر؛ فالبد من العلم؛ فيستفاد من هذه اآلية 

نكر يشرتط األمر باملعروف والنهي عن امل  الكرمية: احلث على العلم ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .

؛ العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر اهللا به  فيه؛ أوال العلم بالشرع والعلم باحلال، يعين العلم بالشرع وباحلال

قل إنما  ((:  ؛ ألن اهللا يقول ؛ أما إذا كنت ال أدري هل هو مأمور به أو ال فال حيل يل أن آمر به حىت آمر به

ا بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهللا ما لم ينزل به سلطانا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وم

وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع  ((وجل:  ؛ ويقول اهللا عز وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ))

فعل  العلم باحلال بأن أعلم بأن هذا الرجل ترك املعروف أو . والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال ))

؛  املنكر؛ أما أن آمره باملعروف وأنا ال أدري هل هو فعله أو ال فهذا ال جيوز ألن هذا من قفو ما ليس يل به علم

؛ فإن ذلك ال جيوز ألنه من قفو ما ليس به الأو وكذلك لو يته عن منكر وأنا ال أدري هل هو ارتكب املنكر 

: قم فصل ركعتني أو  رأيته من حني دخل فهل أقول له: دخل رجل املسجد فجلس وأنا ما  ؛ مثال ذلك علم

  أسأله هل صلى أو مل يصل ؟

  ،  الثاين الطالب : 



الثاين ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب يوم اجلمعة فدخل رجل فجلس فقال: أصليت ؟  الشيخ :

روف؛ والنهي عن املنكر وجدت ومل يأمره فيقول: قم صل أليش جتلس؛ هذا أمر مبع ) قم فصل( قال: ال؛ قال: 

 ؟ هذا ال جيوز ؛ ويش تقولون يف هذا ؛ قلت يا أخي اتق اهللا كيف متشي مع املرأة شخصا ميشي وإىل جانبه امرأة

؛ إذا  ؛ فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت ال تعلم أنه منكر ؛ ألنه من املمكن أن هذه املرأة من حمارمه

، أن أعلم بأن هذا  ؛ كما أنه البد من العلم بأيش ؟ بالشرع املأمور وحال املنهي ، حال البد من العلم باحلال

؛ هذان شرطان وإن شاء اهللا يأيت بقية  من املعروف الذي أمر به الشرع أو من املنكر الذي ى عنه الشرع

   الشروط .

من هي للتبعيض أو للجنس هو  قلنا إن ))...  ن منكم أمة يدعون إلى الخيرولتك ((يف قوله تعاىل:  السائل :

  ضابط اجلنسية ؟

  ؛ ضابطها أن تكون مبينة، مبينة جلنس هذا الشيء . نعم الشيخ :

، من تراب يعين بعض الرتاب  ؛ هذه من جنس ؛ إذا قلت مثال: اإلنسان من تراب ال ال، ما هو الزم الشيخ :

   أو املعىن ولتكون أمتكم هذه األمة .ما هو كل الرتاب هذه مثله، منكم حيتمل أن يكون وليكن بعضكم 

 : جاءم البينات ومل يقل ((من بعد ما جاءهم البينات ))وجل:  ؛ قول اهللا عز شيخ أحسن اهللا إليك السائل :

  ؟

من بعد ما  ((؛ وهلذا جاءت اآلية يف موضع آخر:  اللغة العربية يف مثل هذا الرتكيب جتيز هذا وهذا الشيخ :

   فهذه جائز يف اللغة العربية . جاءتهم البينات ))

ي معهم شيخ الناس جالسني كلهم حالقني حليتهم وواحد طبعا عنده حلية وهو يريد أن حيلق حليته وميش  السائل :

  ؟أن ينصحهم يف األمور 

  يعين يريد حيلق حليته عشان حيبونه ؟ الشيخ :

  ال عشان ينكر أمور احملرمة ؟ السائل :

  عليهم حلق اللحية حىت حيلق حليته ؟ ما يصري هذا ما جيوز .ما ميكن ينكر  الشيخ :



   شيخ هل جيوز اجللوس مع حالقني اللحية أو ما جيوز ؟ السائل :

  أيش ؟  الشيخ :

  حالقني اللحية يقول كيف جيلس معهم . . ؟ السائل : 

حيلق حليته؛ عشان يقول ال ال، يقول يريد أن ينهاهم عن حلق اللحية لكن يقول ما يقدر ينهاهم حىت  الشيخ :

   افعلوا ما تركته أنا ؟

   ؛ ال، يفعلون مثال يسمعون األغاين ويسمعون أشياء  السائل :

  ال ال ما يصح أبدا، أنا ال أرى الدعوة باحملرم إطالقا أبدا . الشيخ :

  نعم أمحد ؟  الشيخ :

  وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ))  ((بنسبة لقوله تعاىل:  السائل :

   ؛ نعم يا فهد ؟ ما وصلنا فوائد هذه اآلية

شيخ هل مقولة: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويعني بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه هل هلذه اجلملة  السائل :

  أصال ؟

ر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهي  ؛ أما اجلملة األوىل يعذ هذا غلط، هذه غلط يف اجلملتني مجيعا الشيخ :

؛ ألن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء، ال إنكار يف مسائل  كقول بعض الفقهاء: ال إنكار يف مسائل االجتهاد

؛ فما اختلفنا فيه إن كان احلق مل يتبني فيه تبينا ال يعذر فيه املخالف  االجتهاد؛ وهذا على إطالقه ليس بصحيح

؛ فهي على  ؛ أما إذا كان احلق واضحا فإن من خالفنا ال نعذرهم يف ذلك نه له رأي ولنا رأيفهنا نعم نعذرك أل

  . إطالقها غري صحيحة

: يعني بعضنا بعضا فيما اتفقنا هذا غري صحيح أيضا ألننا لو اتفقنا على باطل ما حل أن  وأما الثانية وهي قوله

؛ لكن لعل  هذا الباطل فهو أيضا على إطالقه ال يصح ؛ لو وجب أن يعني بعضنا بعضا عن يعني بعضنا بعضا

؛ لكن اجلملة األوىل دخل فيها أناس عندهم احنراف يف  الذي قاله يقصد ما ليس بباطل وال خيالف الشريعة

العقيدة ويف املنهج لكن اإلسالم يسعهم وقالوا حنن جيب أن نستظل بظل اإلسالم وإن اختلفتم ولذا جتدهم 



، وما أشبه ذلك وهذه  ، املتهاون بالصالة ، شارب الدخان ، خالق اللحية ، يدخلون الفاسق يدخلون يف حزم

، هذه مشكلة يعين هذا خطأ والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء يف كل دقيق  مشكلة

  ؛ هذا أيضا خطأ . وجليل وإال فليسوا إخوانا لنا

  ؛  ن إال مبحرمقلنا إن الدعوة ما تكو  السائل :

  ؛  ما تكون مبحرم الشيخ :

أو يسمعون املعازف  الدخانون ما تكون مبحرم نعم لكن اإلنسان قد يضطر أن جيلس مع مجاعة يشرب السائل :

  ؟ إال يف هذه األماكنحىت يتكلم معهم ألنه ما ميكن جيدهم 

ال ال، هذا ما يشرب الدخان؛ هذا لو قال: يا مجاعة السالم عليكم ورمحة اهللا وجلس وقال يا فالن  الشيخ :

، الرسول كان يأيت  أعطين سجارة وقال ال تشربوا الدخان؛ هذا ما يصلح لكن جلس لدعوم هو جلس لدعوم

م كالطبيب يشق اجللد ألجل إزالة ما ، أنا جائي ألدعوه املشركني يف أماكنهم ويدعوهم وال ميكن الدعوة إال ذا

   حتته من األذى ؛ ما يف حباجة أبدا إذا صار جاء يريد دعوهم حبيث أنه ما هو بالزم ما جيدهم إال يف هذا املكان.

  ؟نستمر يف الدعوة قد خيالفنا  بعض الناس إذا ندعوهم مثال تارك الصالة وإذا السائل :

ادع إلى سبيل ربك  ((ن ميل مثال ويشرد ؟ أي نعم ؛ على كل حال يعين مع تكرار الدعوة قد يكو  الشيخ :

أن تنزل احلكمة أحيانا بعض األحيان يكون اإلنسان غضبانا عنده مؤثرات  بالحكمة والموعظة الحسنة ))

خارجية ما يتحمل أن يقبل منك وال كالم وأحيانا يكون راضي ومنبسط تقدر تضرب له األمثلة حىت يهديه اهللا؛ 

؛ ما يدري لعل هذا الرجل  خيتلف بعض الناس مثال إذا وافق الشخص وال عامله معاملة الالئق به نفر منه وهلذا

، ويضيق صدره وال حيب أن يكلم الناس فمثل هذه األمور ما ينبغي  عنده مؤثرات خارجية ما تدري عنها

ظر الوقت الذي تراه مستأنس لإلنسان أن حيكم على شخص مبجرد دعاه ونفر؛ قد يكون هناك أسباب، اصرب ان

   فيه وادعه إىل احلق .

    شيخ أيهما أوىل دعوة العاصني يف البالد ودعوة الكفار يف اخلارج ؟ السائل :



 وأنذر عشيرتك األقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )) ((وجل:  قال اهللا عز الشيخ :

؛ لكن إذا كان يف الداخل من يقوم  الواجب أنك تدعوا وتصلح األحوال اليت عندك مث بعد ذلك حتاول يف اخلارج

   بالدعوة وأردت أن خترج إىل اخلارج هذا طيب ما فيه مانع .

   ))...  بالمعروف وينهون عن المنكر (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرونوجل:  قال اهللا عز

  ؟  ولتكن )) ((يف قوله: الالم 

  الم األمر  الطالب :

  ؛ ما الذي يدلك على أا لألمر ؟  الم األمر الشيخ :

  ؛  أا جزمت فعل املضارع الطالب :

  أحسنت . الشيخ :

  ؟  يانعل أمة )) ((قوله:  الشيخ :

   طائفة الطالب :

  . طائفة  الشيخ :

  ذكرنا ترد األمة يف القرآن على عدة أوجه ؟

 ((؛ تأيت مبعىن إمام مثل:  وادكر بعد أمة )) ((؛ مثل ؟ مثل قوله تعاىل:  ؛ تأيت مبعىن الزمن هذا وجه الشيخ :

؛ ورابع طائفة   يعين على ملة ودين (( إنا وجدنا آبائنا على أمة ))؛ مبعىن الدين كقوله:  )براهيم كان أمة )إإن 

  . ، وملة وزمن،  ، وإمام ؛ أي نعم طائفة كما يف هذه اآلية

  املراد باخلري يا حممد ؟ املراد باخلري ؟ نعم . يدعون إلى الخير )) ((قوله: 

   ؛ هوا لدين، يدعون إىل الدين الطالب :

  إىل الدين فقط ؟   الشيخ :



  كل اخلري سواء خري الدين أو خري الدنيا. الطالب :

  ما هو املعروف ؟  يأمرون بالمعروف )) ((قوله: 

  حضرت يف الدرس املاضي. ما الطالب :

  ؛  ما وافق الشرع الطالب :

  أيش؟  الشيخ :

   ؛ ما وافق الشرع الطالب :

  ؛ ما عرفه الشرع وأقره نعم . أنت ذكرت قيل، قيل ما وافق ؟ كل ما جاء به الشرع  الشيخ :

  املنكر ؟  الشيخ :

  ،  املنكر ما أنكره الشرع الطالب :

  وزجر عنه وى عنه فهو منكر .نعم كل ما أنكره الشرع  الشيخ :

  يا فهد هم هنا أعراا ؟ وأولئك هم المفلحون )) ((قوله: 

  ؛  ال حمل له من اإلعراب الطالب :

  وما فائدته ؟  الشيخ :

   ؛ فائدته هو للتنبيه السامع الطالب :

  ال؛  الشيخ :

   فائدته ليفصل بني الصفة واخلرب؛ الطالب :

   يعين التمييز بني الصفة واخلرب طيب هذا واحد؛ فهد ؟ الفصل بني الصفة واخلرب  الشيخ :

  التوكيد واحلصر؛   الطالب :



  التوكيد واحلصر والتمييز بني الصفة واخلرب؛ نعم بارك اهللا فيك . الشيخ :

  من املفلح ؟  الشيخ :

   ؛ خري الدنيا واآلخرة؛ هو الذي جنى يف املطلوب حصلاملفلح هو الذي   الطالب :

  الذي فاز يف املطلوب وجنا من املرهوب أحسنت.  الشيخ :

   ما عالقة هذه اآلية مبا قبلها يا عبد اهللا ؟ وال تكونوا كالذين تفرقوا )) ((قوله:  الشيخ :

  ما كنت حاضرا؟  الطالب :

  أنه إذا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تفرقوا ؛ تفرقوا ؟  الطالب :

  نعم؛ أحسنت. الشيخ :

   ما وجه ذلك ؟ الشيخ :

  أم عندما أمرهم بأن . .  الطالب :

  ال ما وجه كوم إذا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تفرقوا ؟ الشيخ :

  مل يقام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛  الطالب :

  إي نعم لكن كيف ختذل أيش ختذل ؟ الشيخ :

  ؛  يقلوا كل يعمل واه الطالب :

  أي نعم كل يعمل واه وحينئذ والبد أن يتفرقوا . الشيخ :

  يا حجاج ما هي البينات ؟  من بعد ما جاءهم البينات )) ((قوله:  الشيخ :

؛ آيات البينات ؟ جاءهم اآليات البينات  ي التوراة بالنسبة لليهود واإلجنيل بالنسبة للنصارىالبينات ه الطالب :

  أن يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر فرتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فتفرقوا ؛ 

  . جاءهم البينات على األمر باملعروف والنهي عن املنكر الشيخ :



  أظن أخذنا الفوائد ؟ ما كملناها ؟ ست فوائد نعم ما هي ؟ الشيخ :

وهذا   . احلث على العلم ألنه البد أن يكون اآلمر والناهي عاملا وهذا اعين العلم نبدأ اآلن بالشروط الشيخ : 

علم , البد من احلث على الأعين العلم باملنكر أو باملعروف أحد شروط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

إذا ففي اآلية حث  . حىت الدعوة على اخلري تدل على احلث على العلم ألن من ال يعلم اخلري كيف يدعوا إليه

النهي عن املنكر  على العلم يف األمور الثالثة: يف الدعوة إىل اخلري، ويف األمر باملعروف، ويف النهي عن املنكر.

ال ميكن أن يأمر مبعروف أن ينهى عن منكر إال حيث علم  يشرتط فيه شروط؛ أوال: العلم؛ وهذا مأخوذ من أنه

؛ ثاين: العلم  ؛ طيب العلم مباذا ؟ العلم أوال بأن هذا معروف وهذا منكر هذه واحدة أنه معروف وأنه منكر

 فصلينكر عليه حىت نست حبال الفاعل أي أنه فعل منكرا أو ترك معروفا ليس جمرد على أن اإلنسان على منكر

؛ فلو رأينا شخصا يأكل امليتة ال ننكر عليه حىت نسأل ملاذا تأكل امليتة قد  فصلأن نراه تاركا ملأمور حىت نست وال

؛ كذلك لو رأينا أحدا يصلي  يكون إنه مضطر، قد يكون إنه مضطر وحينئذ يكون أكل امليتة يف حقه حالال

   ؛ إذا البد من العلم حبال ن عاجزاالفريضة جالسا ال ننكر عليه لرتكه القيام حىت نسأل رمبا يكو 



؛ إذا البد من العلم  وكذلك لو رأينا يصلي الفريضة جالسا ال ننكر عليه لرتكه القيام حىت نسأل رمبا يكون عاجزا

؛ ألنه قد يكون على أمر ال يتوجه األمر، قد يكون على حال ال يتوجه إليه األمر وال يكون  حبال املأمور واملنهي

، ذكرنا قلنا: دخل رجل والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم  آمثا؛ طيب هل حنن ذكرنا دليال لذلك ؟ ذكرنا

فدل هذا على )  قم فصل ركعتين( اجلمعة فجلس فلم ينكر عليه اجللوس بل قال له: أصليت ؟ قال: ال؛ قال: 

  . أنه البد أن يعلم حال املأمور واملنهي

عن املنكر يراد به تقليل املنكر؛ فإذا كان الشرط الثالث: أن ال يتغري املنكر إىل ما هو أنكر منه؛ ألن النهي  

؛ فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان،  يرتتب عليه أن يقع املنهي عن املنكر يف منكر أعظم فإنه ال ينهى عنه

؛ أليش ؟ ألننا نعلم أنه سينتقل  ؟ ال الدخان شربه منكر لكن لو يناه لذهب يشرب اخلمر؛ فهل ننهاه عن هذا

؛ ومن ذلك ما يذكر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أنه مر ومعه صاحب له  ا عليه عليهإىل أكرب نكارة مم

هؤالء لو " : ؟ قال ؛ فسأله صاحبه ملاذا ال ننكر عليهم بطائفة من الكتاب يشربون اخلمر فلم يقل هلم شيئا

ا شربهم الخمر فهو على أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس وستهلون حرماتهم فيتعدى ضررهم؛ أم

وال تسبوا الذين يدعون  (( فإن قال قائل: هل هلذا الشرط من دليل ؟ قلنا: نعم دليله قوله تعاىل:  . " أنفسهم

فهنا ى اهللا املسلمني أن يسبوا أصنام الكفار مع أن هذه األصنام  فيسب اهللا عدوا بغير علم )) من دون اهللا

ملا كان يرتتب على سبها مفسدة أكرب ى اهللا عن سبها مع أن السكوت  ؛ لكن جديرة أن تسب وسبها قربة

؛ إذا البد من  عن سب آلة املشركني حكمه أنه منكر؛ لكن نسكت على هذا املنكر األخف درءا ملنكر أعظم

  هذا الشرط .

ك للواجب كان على : أن يعلم أن هذا مفيد مبعىن أنه حيتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التار  الشرط الرابع

؛ فإن كان يعلم أن صاحبه عامل باحلكم لكنه متمرد مستكرب فإنه ال جيب  جهل وأنه قريب الرجوع إىل احلق

حينئذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ مثال: حلق اللحية اليوم معروف عند مجيع الناس أنه حرام، أو عند 

؛ لكنه مير بك عشرة قد حلقوا حلاهم وعشرة قد  الناس أنه حرام عامة الناس ما هو مجيع، عند عامة الناس وأكثر

عفوا حلاهم يعين نصف الناس تقريبا قد حلقوا حلاهم فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا حليته يف الشارع أن 

؟ نقول:  توقفه وتقول له اتق اهللا ال حتلق حليتك ؟ ـ املبادرة باجلواب بدون تأين يا آدم قد تكون خطأ ـ ما تقولون

ننظر قد يكون هذا الرجل تتمارى يف اخلري وأنك إذا نصحته امتثل وقد يغلب على ظنك أن هذا الرجل عارف 

أمر باملعروف شرط وجوب من ؛ املهم أن بعض أهل العلم يرى أن هذا  للحكم لكنه مستكرب عنه أو متهاون به



ذكر إن نفعت يعين فإن مل  إن نفعت الذكرى ))فذكر  ((والنهي عن املنكر؛ ورمبا يستدل لذلك بقوله تعاىل: 

تنفع فال تذكر؛ قال: فإن كان التذكري وهو دعوة للخري ال جيب إال إذا نفع فاألمر باملعروف والنهي عن منكر من 

؛ ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أشد من الدعوة إىل اخلري، الدعوة كل إنسان يدعوا وليس فيه  باب أوىل

؛ واملسألة هذه يف النفس منها شيء؛ قد  ؛ لكن األمر هو الذي قد جيد أذية من املأمور أو املنهي هشيء علي

نقول: إنه عليه أن يأمر وينهى وأن ذلك ال خيلوا من فائدة لو مل يكن من فائدته إال علم الناس بأنه معروف أو 

ينفع بقيت املنكرات على ما هي عليه وبقي  ؛ ألننا إذا سكتنا حبجة أن األمر ال ينفع أو النهي ال بأنه منكر

التهاون بالواجبات على ما هو عليه وصار الشباب الذين خيرجون من جديد يظنون أن هذا املنكر معروف وأن 

؛ بل نقول: جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر سواء  ؛ وهلذا يف هذا الشرط نظر املعروف ليس مبعروف

فاتقوا اهللا  ((؛ ألن مجيع الواجبات إمنا جتب باالستطاعة  لكن يف حدود االستطاعةظننت أنه مفيد أو مل يفد 

فإذا كان يشق على اإلنسان أن ميسك كل واحد مير به يف السوق على منكر  من حلق حلية أو ما استطعتم )) 

  . لدين من حرج ))وما جعل عليكم في ا ((، ال يلزمه إال ما يقدر عليه ألن اهللا يقول:  غريه فإنه ال يلزمه

؛ يعين ال تأمر باملعروف وأنت ال  : أن يكون اآلمر باملعروف فاعال له والناهي عن املنكر تاركا له الشرط اخلامس

؛ كذا صواب ؟ ال تأمر باملعروف وأنت ال تفعله وال تنه عن منكر وأنت  تفعله وال تنهى عن منكر وأنت تفعله

عامل بالربا وجد إنسان يتعامل بالربا فإنه ال يلزمه أن يقول للثاين: يا فالن ؛ فإذا كان هذا الرجل مثال يت تفعله

؛ كيف ينهى عن شيء يفعله هو ؟  ، ال جيب عليه هذا أليش؟ ألنه هو يفعله اترك الربا الربا حرام ملعون فاعله

، ال  ة اجلماعةواحد شخص ميشي بعد األذان عند املسجد وقد ترك املسجد قالوا يا فالن حرام عليك ترك صال

؛ قال هذا ال جيوز؛ إذا   جيوز؛ هذا اآلن فتح بابه وذهب إىل أهله يشرب قهوة أمره أن يصلي أما هو فلم يصل

كان قد نويت أن تدخل بيتك وتقهوى عند أهلك ولو فاتتك اجلماعة ال تأمره يصلي باجلماعة خله ميشي؛ 

))  وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلونأتأمرون الناس بالبر  ((واستدل لذلك بقوله تعاىل: 

؛  ؛ كيف تأمر الناس وترتك نفسه فوبخ اهللا هؤالء على أمرهم بالرب ونسيان أنفسهم وبني أن هذا خالف العقل

؛ فأنتم خالفتم الشرع وأنكرمت العقل؛ واستدل أيضا مبا ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا صلى  هذا ليس مبعقول

أنه يؤتى بالرجل يوم القيمة فيلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه يعني أمعاءه فيدور  (سلم: اهللا عليه و 

عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقولون مالك يا فالن ألست تأمرنا بالمعروف 

) قالوا وهذا يدل على  آتيهفيقول: كنت آمركم بالمعروف وال آيته وأنهاكم عن المنكر و  وتنهانا عن المنكر؟



؛ فال جيب األمر باملعروف والنهي عن املنكر على من  شدة عقابه إذا أمر باملعروف ومل يأته وى عن املنكر فأتاه

؛ وأىب هذا أكثر أهل العلم وقالوا إن هذا خالف األدب لكنه حمرم يعين كونه يأمر  ال يفعل املعروف ويرتك املنكر

؛ لكنه حرام عليه فيجب  وينهى عن املنكر ويفعله هذا خالف األدب الشك وخالف العقلباملعروف وال يفعله 

؛ فإذا فرط يف حق نفسه فليس له احلق يف أن يفرط يف حق غريه  أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويبدأ بنفسه

عروف وال ينتهي عن املنكر ؛ فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب عليه ولو كان هو ال يفعل امل ليس له حق

ألنه لو ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع كونه ال يفعل املعروف وال ينهي عن منكر أتى حمظورين: ترك 

؛ فالواجب عليه أن يأمر باملعروف وينهى عن منكر ولو   الواجب على نفسه لنفسه وترك الواجب على نفسه لغريه

؛ لكن عليه أن يوبخ نفسه ويقول:   ؛ وهذا القول هو الصحيح نتهي عن املنكركان هو ال يأمتر باملعروف وال ي

كيف آمر وال آتيه و أى عن منكر وآتيه هذا خالف املعقول واملنقول وخالف األدب، خالف األدب مع اهللا 

ك غسان ؛ وهلذا كان الرسول عليه الصالة والسالم من أوصافه الذي وصفه ا مل وخالف األدب عند عباد اهللا

ـ عليه الصالة والسالم  ما أمر بشيء إال كان أول فاعل له وال نهى عن شيء إال كان أول تارك له ) (:  قال

قل إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت  ((ـ؛ وهلذا قال اهللا له: 

ليس معىن أول املسلمني زمنا يعين يف أمم مسلمة قبله لكن أول املسلمني فعال يعين أنا  المسلمين )) وأنا أول

؛ ويذكر عن عبد الرمحن بن اجلوزي رمحه اهللا  أول املستسلمني هللا واملنقادين ألمره فهي أول مرتبة وليس أولية زمن

اس وحيضر آالف، حيضر جملسه الواعظ املشهور صاحب كتاب التبصرة وكان له جملس كل يوم اجلمعة يعظ الن

؛  آالف حىت إنه ال ينفك يوم من األيام إال وقد مات يف جملسه عدد من الناس من شدة املوعظة يف نفوسهم

فأتاه يوما من األيام رجل عبد قال له: يا سيدي إن يل سيدا يؤذيين ويتعبين وحيملين ما ال أطيق ويضربين عليه 

؛ قال طيب ما يف مانع؛ جاءت اجلمعة فانتظر  تق لعل اهللا يهديه ويعتقينفأرجوا منك أن حتث الناس على الع

هذا العبد كالم الشيخ ومل يتكلم على العتق جاءت اجلمعة الثانية والثالثة ما تكلم ويف بعد كم مجعة تكلم عن 

رمحه اهللا قال: ملاذا ؛ فذهب العبد إىل عبد الرمحن بن جوزي  ، أعتقه فورا العتق وإذا سيد العبد حاضر فأعتقه فورا

تأخرت قال: ألنه مل يكن عندي دراهم أشرتي عبدا فأعتقه قبل أن آمر الناس بالعتق ـ سبحان اهللا ـ يقول ما 

 ؛ إذا حصل عندي وأعتقت حينئذ أمرت الناس وأحث الناس على العتق أحث الناس على العتق وأنا ما أعتقت

؛ ألن الناس يبصرون  ؛ وتارك املنكر ينقاد الناس لنهيه اس ألمره؛ وهذا أمر مشاهد أن فاعل املعروف ينقاد الن

بأعينهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر باملعروف وهو ال يفعله يقول هذا يكذب علينا هذا يلعب بعقولنا لو كان 

رك له ؟ ؟ لو كان املنكر عنده منكرا ملاذا ال يكون أول تا األمر معروفا عنده ملاذا ال يكون هو أول فاعل له



؛ أما أن جيعل ذلك  فلذلك الشك أنه من األدب أن يكون اآلمر فاعال ملا أمر به والناهي فاعال ملا ى عنه

شرطا يف الوجوب ونقول هلذا لذي ال يفعل املعروف وال ينتهي عن املنكر نقول ال جيب عليك األمر باملعروف 

ألن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعال ملا أمر ؛  وال النهي عن املنكر وال تأمث برتكه فهذا بعيد جدا

؛ ألن  به تاركا ملا ى عنه يقولون إنه إذا مل يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكر يف هذه احلال فإنه أيش؟ ال إمث عليه

ملعروف ؛ وأن الواجب عليه أن يأمر با من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثال؛ وذا يتبني لكم ضعف هذا القول

ولو كان ال يفعله وينهى عن املنكر ولو كان يفعله لكن جيب أن يوبخ نفسه أيضا نفسه وتكون نفسه هي أول 

من آداب األمر باملعروف والنهي عن   . ؛ فالشروط إذا مخسة من يأمره باملعروف وأول من ينهاه عن املنكر

؛ ألن اللني خلق كرمي يعط اهللا تعاىل  أمره لينا يف يه ، لينا يف املنكر ، من اآلداب للواجب أن يكون لينا يف أمره

؛ وكما أرشد اهللا إليه موسى وهارون حني  به ما ال يعطي على العنف كما قال النيب عليه الصالة والسالم ذلك

)) حني  فقوال له قوال لينا ((نعم  يطغى )) ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أوقاال  ((أرسلهما إىل فرعون  

)) يتذكر فيما تأمرانه به أو خيشى فيما  قوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى ((رسلهما إىل فرعون فقال: أ

؛ فعلى كل حال من اآلداب أن يكون  أعىت أهل األرض إن مل يكن أعىت أهل األرضتنهيانه عنه ومع أنه من 

؛ ألنه إذا أمر مبعروف قد يقول املأمور   حجتهومن اآلداب أيضا أن يكون مقنعا يف . اإلنسان لينا يف أمره ويه

؛ وليعلم أن  ؟ وإذا ى عن منكر قد يقول ما دليلك على هذا ؟ فالبد أن يكون عنده إقناع ما دليلك يف هذا

، ليس عنده قوة حجة  ؛ بعض الناس عنده علم لكن ما يستطيع أن يقنع غريه مسألة اإلقناع غري مسألة العلم

؛ فالبد أن تتمرن على قوة اإلقناع ولو بضرب  ناس يكون أقل علما منه لكن عنده قوة إقناع؛ وبعض ال وبيان

؛ ألن ضرب األمثال يقرب؛ يوجد اآلن مثال فيه طائفة معروفة تدعوا إىل اهللا وخترج وعندهم من اإلقناع  األمثال

؛  ألن عندهم أسلوب يف اإلقناعللعامة ما ال يوجد عند أكابر العلماء وهلذا جتدوم يؤثرون تأثريا عظيما 

فاإلنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غريه قال له: ما دليلك هات الدليل ؟ مث ضرب له أمثاال باملعقولة فهذا 

الشك أنه من اآلداب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ويذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حديث 

؛ فقال له النيب عليه  ، استأذنه أن يزين ذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الزنارواه اإلمام أمحد أن رجال استأ

ما أعرف؛ قال: إذا كنت ال   أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك ؟ قال: ال( الصالة والسالم: 

 م الناسهذا معىن احلديث إذا كنت ال ترضى كيف أن تفعله أنت مبن ؟ مبحار  ) ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك

؛ أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو  ؛ هذا أسلوب مقنع يعين جمرد ما يتصور اإلنسان هذه املسألة يبتعد

أو أشد من  ؛ كيف ترضى عن نفسك تغازل بنات الناس ؟ زوجتك أو بنتك ماذا تفعل ؟ ترضى ؟ ما ترضى



وف والناهي عن املنكر أن يكون على دراية ا ذلك تزين ـ والعياذ باهللا ـ؛ هذه من أساليب اليت ينبغي لآلمر باملعر 

، أن يصرب على األذى واحملاجة واملخاصمة السيما إذا كثر اجلدل يف الناس  ومن اآلداب أيضا أن يصرب . إجيادو 

(( يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروف وانه :  فليصرب؛ ألن اهللا تعاىل حكى عن لقمان إنه قال البنه وهو يعظه

؛ وبعض  البد لكل آمر من أن يصاب ذا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور )) عن المنكر

الناس رمبا يثقل عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإن مل يصب بأذى لكن مل تتقبل دعوته أو مل يتقبل أمره 

عروف وانه عن املنكر واصرب على ، مر بامل ؛ هذا ليس بصحيح أو يه فيزعل كما يقول العامة وال يأمر وال ينهى

؛ أصام أذى عظيم طعن يف  ؛ انظر إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم ماذا أصام من األذى ما أصابك

؛ أوذي موسى عليه  ، كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم صابرون أجسادهم وطعن يف عقوهلم وطعن يف أهدافهم

؛ وأوذي أب األنبياء نوح كانوا يأمرون  نبياء حممد عليه الصالة والسالمالصالة السالم بأذى كثرية وأوذي خامت األ

كلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف  ((به 

 ه؛ من أقرب الناس إلي ))؛ والنيب عليه الصالة والسالم كذلك أوذي أذى عظيما يأتيه عذاب يخذيه تعلمون من

؛ هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل املسجد احلرام وجعل يصلي حتت الكعبة وسجد هللا عزوجل هل 

؛ لكن الرسول فعلوا به هذا وصرب؛ هل   آذوا أحدا من الناس آتوا بس  اجلذورة ووضعوه عليه وهو ساجد؟ أبدا

؛ لكن الرسول فعلوا به هذا وصرب؛  ال كانوا يأتون باألذى والقذر واألنتان يضعونه على أبواب الناس يف مكة ؟

فالواجب أن يصرب اإلنسان وأن حيتسب هذا الصرب على اهللا، وهذا الصرب على هذا األمر باملعروف والنهي عن 

؛ ألن هذا صرب على أذى يف  املنكر أعظم أجرا من الصرب على أعظم مصيبة تناله اإلنسان يف أقرب الناس إليه

؛ فاحتسب األجر من اهللا واصرب على ما  وجل اهللا، هذا صرب على أذى يف اهللا عزاهللا ليس صرب على أقدار 

، تأمر باملعروف يقول:  ، األذى اجلديل مثل أن يقول علم نفسك مما يصيب اإلنسان األذى بالقول . أصابك

قد يفور دمه ؛ هذا أيضا بعض الناس يغار يعين  ، وما أشبه ذلك علم نفسك، تأمر باملعروف يقول: أدب عيالك

؛  ويغضب غضبا شديدا فنقول يا أخي اصرب هذه املسألة بسيطة إذا قال أدب عيالك ال بأس جزاك اهللا خريا

؛ إذا احتدمه هذا الرجل وأخذت العزة  لكن أنا معلم عيايل وأعلمك أنت اآلن؛ خلك تأخذ من مدى طويل

لكن إذا قوبل احلار بالبارد برد وصارت املسألة  باإلمث فلن أنت وسوف يربد ألن املشكل أن يقابل احلار باحلار

؛ وإذا رأينا  ؛ ولذلك أقول إنه جيب علينا أن نصرب ؛ لكن إذا صادم احلار باحلار خالص تشتعل النار طبيعية

؛ طيب هذه إذا ثالثة آداب ينبغي لطالب العلم آلمر  ، وإذا رأينا لينا جذبناه الناس قد شدوا احلبل أرخيناه

والناهي عن املنكر أن يتأدب ا وإذا أضفنا الشرط اخلامس أن من اآلداب أن يكون هو أول فاعل ملا باملعروف 



من فوائد هذه اآلية: فضيلة الدعوة  . يأمر به وأول تارك ملا ينهى عنه صارت اآلداب أربعة وشروط الوجوب أربعة

؛ الدعوة إىل اخلري  ونوا على جانب كبري منها؛ وهذه أرجوا أن تك إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

)) إذا خسر  هم المفلحون وأولئك ((:  ؛ الدليل على فضيلة هذه قوله واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

وال تكونوا   ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية اليت بعدها: النهي عن التفرق . الناس فهؤالء هم املفلحون الراحبني

؛ ألن تفرق اآلراء البد منه ألن  )) وقد ذكرنا يف التفسري أن املراد بذلك تفرق القلوب ال اآلراء كالذين تفرقوا

الناس خيتلفون يف العلم واحلفظ والفهم واإلميان والعمل وكل هذه األمور اخلمسة كلها من أسباب اختالف الناس 

الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن ومن فوائدها: أن ترك  يف الرأي لكن الواجب اتفاق أيش؟ القلوب .

؛ ألنه أعقب اآلية السابقة ذه اآلية مما يدل على أن ترك الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف  املنكر سبب للتفرق

ومن فوائدها: أن التفرق بعد أن تبني احلق أشد قبحا من التفرق حني خفاء  والنهي عن املنكر سبب للتفرق .

)) وذلك ألنه إذا جاءت البينات واتضح احلق فال وجه  جاءهم البينات من بعد ما ((ؤخذ من قوله: ؛ ي احلق

؛ واحلق ـ وهللا احلمد ـ يف هذه الشريعة واضح بني ألنه يف   ؛ لكن إذا كان احلق خفيا فقد حيصل التفرق للتفرق

يد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد : الوع ومن فوائد اآلية الكرمية كتاب اهللا احملفوظ إىل يوم القيمة .

ومن فوائد هذه اآلية: أن العقاب خيتلف  وأولئك لهم عذاب عظيم )) . ((؛ لقوله تعاىل:  ما جاءهم البينات

  ؛ ألنه ملا كان فعل هؤالء عظيما كان عذام عظيما . انتهى الوقت  باختالف اجلرم

  نعم عبد الوهاب ؟ الشيخ :

؛ اآلن تدعوا أو تأمر أحد تدعوه إىل املعروف أو تنهى عن منكر حيتج عليك  اهللا إليك شيخ أحسن السائل :

أحيانا مبا تقدمه الدولة يقول دوليت هي من أشد البالد وفقا للشريعة ولو كان هذا منكر ملا وجد يف هذه البالد 

  فماذا جنيبه ؟

؛ احلجة يف كتاب اهللا وسنة رسوله  إمجاع املسلمنينعم الذي حيتج بفعل الدولة نقول: هذا ليس حبجة ب الشيخ :

، مث إذا كان هناك  ؛ واملسلمون أمجعوا على أن فعل الدول ليس حبجة صلى اهللا عليه وسلم وإمجاع املسلمني

شيء تفعله الدولة يعرتف هو بتحرميه نقول انظر إىل الدولة فعلت كذا وكذا هل تقول هذا حرام ؟ أو تقول حالل 

   يعرتف بأنه حرام فإذا ليس هناك حجة يف فعل الدولة . ؟ فإذا كان



وجند كثريا من الناس إذا أمرته بشيء أو  كل أحديف هذا الزمن كثر املفتيني ورتب الفتوى كل من   السائل :

  أنكرت عليه قال يقول الشيخ الفالين إنه مكروه وال يعرف املكروه من احملرم لكن يتبع ما قال به عامل فالن ؟

؛ ولكن موقفنا جتاه  هذا صحيح أن املفتيني اآلن كثر الشك وأنه ركب املطية من ال يعرف أن يصرفها الشيخ :

هذا الشيء أن نقول هذا كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ونأيت مبا عندنا من األدلة ألن أي إنسان 

  .يت بالدليل من الكتاب والسنة وحنج ذا يفيت بغري علم فالبد أن يكون العلم خمالفا ملا أفىت به فنأ

  يقول الشيخ الفالين يقول هكذا ؟ حيتج ذا هو ما   السائل :

حنن نقول الشيخ ما هو دليل، نقول إذا كنا نقول قال اهللا ورسوله وتقول قال الشيخ الفالين إذا معناه  الشيخ :

، نقول يوم القيمة هل تسأل عن الشيخ وإال  ماختذت هذا الشخص نبيا وتركت نبوة حممد عليه الصالة والسال

   )) . ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ((عن الرسول ؟ عن الرسول 

  ؟ فذكر إن نفعت الذكرى )) ((أحسن اهللا إليك كيف نوجه قوله تعاىل:  السائل :

نفع قال اجلمهور املعىن ذكر إن كان نعم اآلية هذه اليت يستدل ا على أنه  ال جيب التذكري إال إذا  الشيخ :

   هؤالء أهال للتذكري مثل ما قلنا عامل كان يعرف العلم فهي من باب احلث ومن باب التهديد هلؤالء املذكرين .

مثل اآلن نرى إنسان حترمي الغناء مث تناقض ون يف علي الناس يقر يأمر باملعروف وال يأتيه يعين خي الذي السائل :

  ؟فالناس وقعوا يف الناقض  العوراتموسيقا يطلع حترمي الشيء مثل تكشف  يأيت من بعد ذلك

  نبقي املنكر منكرا وال ننكره ألن الناس يفعلونه ؟  الشيخ :

  ألنه يؤدي إىل أكرب ؟  السائل :

على كل حال أنت إذا أنكرت املنكر وفيه ناس يفعلونه أو أنت مىت تفعله عرف الناس أنه منكر واجتنبه  الشيخ :

بعض الناس هل مثال اآلن ملا نقول إن الغناء حرام أو حلق اللحية حرام مث يفعل الناس ممن يشار إليهم ملراتبهم 

؛ وهلذا كان  ؛ حيتجون املبطل حيتج فيما إذا زاغ العامل أو زل االجتماعية هل الناس يقول واهللا هذا حالل ؟ أبدا

؛ العامة ما حيتجون احتجاج حقيقي يعين يرونه حجة  العاملعمر رضي اهللا عنه وغريه من السلف حيذرون من زلة 

   . ؛ هذه مشكلة هلم إال يف مسألة العلماء



بعض الناس كلما زيد شرا زاد خريا وبعض اآلخر بالعكس ؛ هل نقول للثاين ال تأمر باملعروف حىت ال  السائل :

  تفسد أكثر مما تصلح ؟

  ، اضرب املثل عشان ندري ونشوف ؟  يتصور هذاكلما زيد شرا زاد خريا ما أحد  الشيخ :

  ؛  يعين كلمة جييء السائل :

  إذا أنت ما استطعت أنت تصور الذي قلت فكيف نتصور حنن ؟  الشيخ :

  ؟ حيتشم فإذا كان املعروف الثاين حيتشم هل نقول نفس الشيء ده مثال يغضب عليه والثاين يعين جت السائل :

؛ لكن ليس من الشروط يعين  ب أن يكون واسع البال وأن يأمر بالرفق، من اآلدابحنن نقول: من اآلدا الشيخ :

 (( ؛ نقول مر وانه . مثال إذا عرف اإلنسان من نفس أنه رجل حار يغضب بسرعة نقول ال تأمر وال تنهى ؟ ال

)) حيتمل أا مجلة استئنافية وأا متعلقة مبحذوف  يوم تبيض وجوه ((قوله:  )) تبيض وجوه وتسود وجوه ومي

؛  : اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعين واذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إىل هذين القسمني تقديره

وقوله:  . )) يعين هلم عذاب عظيم يف ذلك اليوم أولئك لهم عذاب عظيم ((وحيتمل أا متعلقة باخلرب لقوله: 

؛ وهذه الوجوه اليت تكون بيضاء هي وجوه املؤمنني  )) البيضاء معروف أي تكون بيضاء تبيض وجوه يوم ((

سيما  (:  وختتص هذه االمة بأا يكون لبيضاا نور تعرف به يوم القيمة كما قال النيب عليه الصالة والسالم

)) قد  تبيض وجوه وتسود وجوه ((:  ) وقوله ليست لغيركم تدون يوم القيمة غرا محجلين من أثر الوضوء

)) ولكن  تبيض وجوه وتسود وجوه ((يبدوا لإلنسان من أول وهلة أن هذين القسمني متساويان ألن اهللا قال: 

هذا غري مراد وذلك ألن أكثر بين من أهل النار وجوههم مسودة ـ والعياذ باهللا ـ فإن من بين آدم تسعمائة وتسعة 

من األلف يف اجلنة كما صح يف ذلك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وتسعني كلهم يف النار وواحد 

السودات واهللا أعلم أنه مما يبشر به هؤالء  ؛ وسبب هذا البيضات و أي تكون سوداء تسود وجوه )) ((قوله: 

يومكم  المالئكة هذاوتتلقاهم  ((وجل  ويوبخ به هؤالء؛ فإن املؤمنني يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برمحة اهللا عز

)) وأما كافرون فبالعكس؛ ومن املعلوم أن اإلنسان إذا بشر مبا يسره يستنري وجهه ويظهر  الذي كنتم توعدون

فأما الذين اسودت  فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم )) (( ((قال:  عليه عالمة السرور.

فأما  (())؛ قوله:  وأما الذين ابيضت وجوههم ((ل بعدها: )) الفاء للتفريع وأما للتفصيل؛ ألنه قا وجوههم

يوم  ((فيما قبل؛ ألنه قال:  ) بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرهاوجوههم ) الذين اسودت



)) وكان املتوقع أن يقول: فأما الذين ابيضت وجوههم؛  وجوه فأما الذين اسودت وجوههم تبيض وجوه وتسود

ألن هذا هو الرتتيب ولكنه كان األمر خبالف املتوقع ويسمي علماء البالغة هذا النوع من السياق: لفا ونشرا 

)) جواب أما  فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ((مشوشا أو أحسن نقول: غري مرتب؛ 

فهي مقول للقول احملذوف أي فيقال  أكفرتم بعد إيمانكم )) ((يقال أكفرمت ؛ وأما اجلملة: حمذوف والتقدير: ف

أكفرمت؛ ومن القائل: حيتمل أن يكون القائل هو اهللا عزوجل وحيتمل أن يكون القائل املالئكة؛ وعلى كل تقدير 

)) فهذا االستفهام  فذوقوا العذاب أكفرتم بعد إيمانكم ((فاملراد باالستفهام هنا التوبيخ والتندمي يقال هلم: 

للتوبيخ أي أن هؤالء يوخبون فيجمع هلم بني األمل البدين واألمل القليب النفسي؛ وذلك ألن العذاب قد يكون على 

البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما مجيعا؛ من الناس من تضربه وال توخبه نقول هذا العذاب على 

من يوخبه يف مقام يرى فيه اإلكرام واالحرتام فتهينه فهذا عذاب النفسي القليب؛ ومن أيش ؟ البدن؛ ومن الناس 

كلما  ((الناس من جيمع له بني األمرين كالكفار فإن الكفار يوخبون يف عرصات القيامة ويوخبون عند دخول النار 

قلنا ما نزل اهللا من شيء إن فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا و  ألقي فيها

قال اخسئوا فيها وال  ((ويوخبون أيضا بعد ذلك كما يف قوله تبارك وتعاىل:  ضالل كبير )) أنتم إال في

 ((قوله:  . )) فإم يوخبون أيضا يف حال دخوهلم النار ومكثهم فيها ما شاء اهللا وطلبهم أن ينجوا منها تكلمون

)) املراد باإلميان هنا إميان الفطرة ألن كل مولود يولد على الفطرة كما ثبت ذلك يف  أكفرتم بعد إيمانكم

 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو (احلديث الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال: 

تكون اآلية يف سياق من ) وحيتمل أن يكون املراد باإلميان اإلميان الفطري االختياري و  ينصرانه أو يمجسانه

ذوقوا العذاب أي  فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون )) ((قال:  . ارتدوا بعد إميام؛ لكن األول أوىل ألنه أعم

؛ والذوق هنا ليس ذوقا باللسان بل هو ذوق أي مسه العذاب )) ذوقوا ((عذاب ؟ البدين والنفسي؛ وقوله: 

وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن؛ فقول الرسول صلى اهللا عليه  بالبدن كله ألن الذوق قد يكون باللسان

) املراد به ذوق القلب ال ذوق اللسان؛ وإذا قيل: ذاق الثمرة هذا  ذاق طعم اإليمان من رضي باهللا ربا (وسلم: 

أي يقال هلم أيضا  ذوقوا العذاب )) ((قوله:  . ذوق اللسان؛ ذاق العذاب هذا ذوق البدن؛ فلكل مقام مقال

)) أي بسبب كفركم؛ الباء هنا للسببية؛ وما  بما كنتم تكفرون ((ذوقوا العذاب وهو العقوبة على الذنب 

)) فإعراا ظاهر: كان وامسها وخربها لكن خربها  كنتم تكفرون ((مصدرية أي بكونكم تكفرون باهللا؛ وأما 

يف هذه اآلية من الفوائد أوال:   ن باهللا ومبا جيب اإلميان به .)) مبن ؟ تكفرو  بما كنتم تكفرون ((مجلة؛ وقوله: 

)) وهذا على  تبيض وجوه يوم ((وجوب التذكري ذا اليوم العظيم الذين ينقسم فيه الناس إىل قسمني؛ لقوله: 



يستفاد منه: التذكري تقدير قولنا: اذكر يوما؛ أما إذا جعلناه متصال مبا قبله فإنه ال يستفاد منه هذه الفائدة؛ ولكن 

  ذا اليوم يعين أن اهللا يذكرنا ذا اليوم



 بما كنتم تكفرون )) ((أي يقال هلم أيضا ذوقوا العذاب وهو العقوبة على الذنب  ذوقوا العذاب )) ((وقوله: 

فإعراا  كنتم تكفرون )) ((أي بسبب كفركم؛ الباء هنا للسببية؛ وما مصدرية أي بكونكم تكفرون باهللا؛ وأما 

مبن ؟ تكفرون باهللا ومبا جيب اإلميان  كنتم تكفرون ))بما   ((ظاهر: كان وامسها وخربها لكن خربها مجلة؛ وقوله: 

  به .

يوم  ((يف هذه اآلية من الفوائد أوال: وجوب التذكري ذا اليوم العظيم الذين ينقسم فيه الناس إىل قسمني؛ لقوله: 

نه هذه وهذا على تقدير قولنا: اذكر يوما؛ أما إذا جعلناه متصال مبا قبله فإنه ال يستفاد م تبيض وجوه ))

  الفائدة؛ ولكن يستفاد منه: التذكري ذا اليوم يعين أن اهللا يذكرنا ذا اليوم .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات البعث واجلزاء وهو أحد أركان اإلميان الستة؛ أحد أركان اإلميان أن تؤمن باليوم 

يبعثون فقط؛ بل قال شيخ اإلسالم ابن  اآلخر؛ واإلميان باليوم اآلخر ليس معناه أن يؤمن اإلنسان بأن الناس

ومن اإليمان باليوم اآلخر اإليمان بكل ما أخبر به النبي صلى اهللا  " تيمية رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية قال:

واإلميان  ,فاإلميان بفتنة القرب ونعيمه وعذابه هو من اإلميان باليوم اآلخر " عليه وسلم مما يكون بعد الموت

  يزان والشفاعة كل من اإلميان باليوم اآلخر .بالصراط وامل

وهم أهل اإلميان  همومن فوائد هذه اآلية: أن الناس ينقسمون يف ذلك اليوم إىل قسمني؛ قسم مبيضة وجوه

  والطاعة؛ وقسم مسودة وهم أهل الكفر والعصيان .

القيمة ترى الذين كذبوا على اهللا ويوم  (( :فإذا قال قائل: اآلية هنا بينت أن الوجوه تسود ويف آية أخرى كذلك

فكيف جنمع بني اآليتني اللتني تثبتان  ونحشر المجرمين يومئذ زرقا )) ((ويف آية أخرى:  وجوههم مسودة ))

  ؟ سوداد الوجوه واآلية اليت تثبت أم حيشرون يوم القيمة حيشر ارمون زرقاا

لكنه زمن  ,قال أهل العلم يف اجلمع هذا وبني أمثاله: إن يوم القيمة ليس زمنا متحدا قصريا تتعارض فيه األحوال 

طويل مقدراه مخسون ألف سنة؛ فيمكن أن تكون الوجوه يف وقت من هذا اليوم مسودة ويف يوم آخر مزرقة زرقا؛ 

  .هذا مجع

زرقة؛ ألن الزرقة كلما اشتدت مالت إىل السواد؛ وحينئذ الملراد بالسواد أن املراد بالزرقة السواد بل ا :اجلمع الثاين 

  .يكون زرقا واسودت مبعىن واحد

رمهم؛ و تزرق حبسب كفرهم وجن يف اجلرم والكفر فتسود وجوههم أالوجه الثالث، اجلمع الثالث: أن الناس خيتلفو 

  .أخف فتكون زرقاءعظيما فتسود وجوههم ومنهم من يكون فمنهم من يكون جرمه شديدا 



؛ واسوداد الوجوه باعتبار لون البشرة؛ وأن هذا الوجه الرابع: قالوا إم سود البشرة زرق العيون فزرقا باعتبار أعينهم

أعظم يف القبح، إذا كان الوجه أسود والعني زرقاء صار هذا أقبح منظرا؛ على كل حال هذه أوجه مجع العلماء ا 

أنه متعارض؛ وهنا نقف لنقول: إنه ليس يف القرآن شيء متعارض ال ميكن اجلمع  بني هذا الظاهر الذي يظهر

بينه وبني اآلخر؛ ألن التعارض يقتضي أن يكون أحد املتعارضني حقا والثاين باطال ألنه ليس معنا إال احلق 

كما قال اهللا   وال ميكن أن يكون شيء يف كتاب اهللا باطال ضالال فماذا بعد الحق إال الضالل )) ((والضالل 

نصان ولكن يكون نعم ميكن أن يتعارض  ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا )) ((تعاىل: 

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة  ((أحدمها ناسخا لآلخر كقوله تعاىل: 

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا  ((ال: مث ق يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون ))

والنسخ يكون إبطال املنسوخ  فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين ))

من عند اهللا؛ فال يكون هناك تعارض؛ فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فالبد أن يكون هناك انفكاك بني 

التعارض؛ وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع؛ ومن أحسن ما ألف يف اجلمع بني اآليات النصني ينتفي به 

وهو كتاب جيد مفيد لطالب  فع إيهام االضطراب يف آية كتاب "د املتعارضة كتاب الشنقيطي رمحه اهللا املسمى "

  العلم .

  ؛ والعذاب النفسيومن فوائد هذه اآلية: أنه جيمع ؤالء الكافرين بني العذاب البدين 

ال،  ...كيف نأخذه منها ؟   فقط ؟ فذوقوا )) ((من  من أين نأخذه ؟ كيف نأخذها يا خالد ؟: الشيخ

   ؛ نعم ؟يعذاب النفسي حسال

  ؛ نفسيهذا عذاب  أكفرتم بعد إيمانكم )) (( : قولهالطالب

  طيب أحسنت . ,عذاب النفسيالهذا : أي ألن التقدير يقال هلم أكفرمت فالشيخ

 ((عذابني البدين والنفسي مث يقال: الؤالء املكذبني حيث جيمع هلم بني  من فوائد هذه اآلية: شدة التنكيل

   م .ذا الشك أنه من أشد ما يكون تنكيالفه ذوقوا العذاب ))

للسببية؛ الباء ألن  بما كنتم تكفرون )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات األسباب؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

وقال إن األسباب ليس هلا تأثري  من أنكر األسباب رأسا, منهم ,والناس يف إثبات األسباب طرفان ووسط

لكن مبا و إطالقا؛ ومنهم من أثبت تأثري األسباب بنفسها؛ ومنهم من توسط وقال: إن األسباب مؤثرة ال بنفسها 

مثال ذلك: لو أن رجال لو أن شيئا ألقي يف  ,وهو احلقوهذا القول هو الصحيح  ,أودع اهللا فيها من القوة املؤثرة

حني مالمسة  ,النار فاحرتق ا فالذين أنكروا األسباب قالوا: إن هذا االحرتاق مل حيصل بالنار إمنا حصل عندها



م النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة؛ ومنه فإا ال حترق؛ ومنهم من قال: بلالنار احرتق أما النار نفسها 

 ,شك احملرقة؛ وهذا األخري هو احلق بال تعاىل من القوى من قال: بل أحرقت النار ما يلقى فيها مبا أودعها اهللا

ولو كانت األسباب مؤثرة بطبيعتها  ,براهيم مل حترقه بل كانت بردا وسالما عليهل هلذا أن النار اليت ألقي فيها إويد

مدعون أن اهللا ليس له  ,يف احلقيقة طاعنون يف حكمة اهللا بكل حال؛ والذين أنكروا األسباب هم هألحرقت

ربط املسببات بأسباا هو عنوان احلكمة؛ فإذا قيل: إنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن يف حكمة ألن  ,حكمة

 هللا، يقول إنك إذا أثبتتبااهللا عزوجل؛ والعجيب أن هؤالء أنكروا األسباب ظنا منهم أن إثباا يستلزم اإلشراك 

وهذا شرك ألنك مثال إذا قلت: النار هي اليت  ,أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع اهللا خالقا

أحرقت معناه أن النار فاعل، فاعلة لإلحراق؛ فيكون هذا شركا باهللا عزوجل؛ فيقال: حنن ال نقول إن النار 

رقة؛ لكن لو نقول مل حترق احملاق ال أا بنفسها مستقلة باإلحراق؛ بل هي حمرقة مبا أودع اهللا فيها من قوة اإلحر 

حىت السفهاء الصغار يضحكون؛ قالوا لو أنك رميت زجاجة حبجر فانكسرت  ,ضحك عندنا حىت السفهاء

ألنك لو قلت هذا صرت مشركا أشركت باهللا؛ طيب كيف إذا ؟ قال:  ,الزجاجة فال تقل إن احلجر كسر الزجاجة

، ما هاحصل الكسر عندها ال ا ـ سبحان اهللا ـ عندها، لو تضع حجرا من أكرب األحجار على الزجاجة ما كسر 

بطبيعته مبقتضى  الذي يقول إن األسباب تؤثروال فيه إشراك؛ املشرك  كسر إال بالصدمة؛ إذا فالسبب معلوم

هذا  تؤثر مبا أودع اهللا فيها من القوىهذا الشك إنه مشرك؛ لكن الذي يقول إا  ,يعتها ويقطع صلتها باهللاطب

  هو املوافق للمعقول واملنقول .

كيف؟    فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون )) ((يؤخذ من هذه اآلية: أن اجلزاء من جنس العمل؟ ميكن أن هل 

  ألن املسبب يتقدر بقدر السبب .

من فوائد اآلية أيضا: أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره؛ كيف ذلك ؟ ألن لدينا 

إن وجد فيه مجلة كبرية من الوصف  ,قاعدة وهي أن احلكم املعلق بوصف يقوى ويضعف حبسب ذلك الوصف

  استحق من احلكم الذي رتب عليه بقدر هذه اجلملة الكبرية وإال فبحسبه .

وإذ أخذ ربك من  (( كفار مل يؤمنوا, فهل املراد أخذ امليثاقهناك   أكفرتم بعد إيمانكم )) ((قوله: : سائلال

   ؟ بني آدم من ظهورهم ))

  وين أنت ؟ تكلمنا على هذا .: الشيخ

السائل: من سيمة  ,هذه األمةأهل السنة واجلماعة, الشيخ : ال, من سيمة  انت الغرة من سيمةإذا ك: السائل

   دليل على صالح العبد ؟يقال أن ما يوجد من أثر يف اجلبهة من السواد فهل هذه األمة 



وفيه ناس قليل السجود  هو صحيح فيه ناس كثري السجود وليس يف جباههم شيء. أبدا، أبدا، ما:  الشيخ

   نفس اجللد الذي على اجلبهة. ويكون يف جباههم هذا األثر, وليس هذا بدليل, هذا الظاهر أا تعتمد على

   ؟ صحيحةكسر الب تبيض )) ((هل قراءة : السائل

  ؟  بفتح الياء تبيض )) ((ويش لون يا خالد ؟ : الشيخ

  كسر التاء ؟ : السائل

  ما أظنها سبعية ألا ما توجد عندنا، هذا املصحف مكتوب فيه القراءات السبعية ما هي موجودة .: الشيخ

  الطبيعة لفاظ أرادت الطبيعة وشاءت بعض األفيها يرد بعض كتب العلوم الطبيعية : السائل

  : هذا ما جيوز؛ الشيخ

   ؟ الشرك يعد منهل : السائل

ما هو عيني و ئمن املسلم يعد هذا املسلم تلقى الكلمة هذه عن الطبا تلكن بس إنه إذا كان؟  : هه كيفالشيخ

   يش معناها جاهل .يعرف إ

    يكون الطفل يولد على الفطرة وهو مؤمن وهو مل يتلقى أو مكلف بأمور اإلسالم ؟كيف : السائل

فأقم وجهك للدين حنيفا  ((أي نعم ألن الطبيعة اليت خلق اهللا عليها البشر هي اإلميان؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

 ) ما من مولود يولد إال على الفطرة (: وأخرب النيب عليه الصالة السالم أنه فطرة اهللا التي فطر الناس عليها ))

وإال مقتضى  ,عن مقتضى الفطرةانصرفت  احلجة على اإلنسان؛ إذا أنت الذي هذه من نعمة اهللا حىت تقوم

   . فطرتك أنك مؤمن

كيف   فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم )) ((لذين ينكرون األسباب إذا قالوا ذكر اهللا يف قوله: : بالنسبة لالسائل

   هم ؟نرد علي

ملا كان قتلهم أمرا خارجا عن  فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم )) ((واضح ألن قوله: : كيف الرد عليهم, الشيخ

ا من كفومعلوم أن الرسول هو الذي أخذ   وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى )) ((املعتاد نسبه إىل اهللا كقوله: 

مثل هذا الرمي ال يصل إىل أعني املشركني  أن العادة  ألن ومع ذلك هو رمي غري معتاد ,تراب ورمى به هؤالء

   نسبه اهللا إليه . اكافة؛ فلما كان هذا السبب الوارد من اإلنسان سببا غري معتاد

الواو حرف عطف وأما تفصيلية كما مر يف  وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا )) ((قال اهللا عزوجل: 

وهذا البياض يكون على قسمني: بياض عام لكل مؤمن؛ وهم املؤمنون؛  الذين ابيضت وجوههم )) ((األوىل؛ 

فيكم؛ إنكم : يعني  سيما ليست لغيركم, (وبياض خاص هلذه األمة حيث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 



فهذه األمة تكون وجوهها بيضاء ولكن هلا نورا خبالف )  تدعون يوم القيمة غرا محجلين من أثر الوضوء

( غرا يعين يكون يف اليدين ويف الرجلني وهلذا قال:  ,يضا هذه األمة يكون النور هلا حيث يبلغ الوضوءغريها؛ أ

أن وجوههم فقط هي اليت تكون بيضاء؛ الذين ابيضت وجوههم هم إال وأما من سواها فلم نعلم  محجلين )

وربك  ((ليست هي الرمحة املذكورة يف قوله: هنا اهللا رمحة يف رمحة اهللا يف للظرفية؛ و  ففي رحمة اهللا )) ((املؤمنون 

فهي خملوق اهللا؛ واملراد ا اجلنة كما  ففي رحمة اهللا )) ((ألن هذه صفة اهللا؛ أما هنا الغفور ذوا الرحمة )) 

وميتنع أن يكون املراد  ( أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ):  الصحيح أن اهللا قال هلا أي للجنةجاء يف احلديث 

صفة ال تكون ظرفا للبشر؛ وإذا امتنع أن تكون ظرفا للبشر امتنع الألن الصفة ال تكون ظرفا للبشر،  ا الصفة؛

وأطلق عليها اسم الرمحة ألا كانت برمحة  ,بل هي الرمحة املخلوقة هللا ,أن يراد بالرمحة هنا الرمحة اليت هي صفة اهللا

  يرحم اهللا ا من يشاء من عباده. ,اهللا

من اإلعراب؛ حمل بل هلا  ,فصلت ضمري وليس هم مبتدأ رحمة اهللا هم فيها خالدون )) ففي ((وقوله: 

أي ماكثون؛ وقد دلت اآليات  هم فيها خالدون )) (( ,؛ وفيها جار وجمرور متعلق خبالدونخرب املبتدأ خالدونو 

  .د خلود أبديابه على أن هذا اخللو فذكر اهللا التأبيد يف عدة آيات من كت ,على أن هذا اخللود مؤبد

تلك املشار إليه ما سبق من اآليات اليت ذكر اهللا سبحانه  تلك آيات اهللا نتلوها عليك )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

باإلشارة حيث جاءت بصيغة البعد؛  ل القرآن؛ ورمبا يرشح هذا أي يقوىوتعاىل؛ وحيتمل أن يكون املراد ا ك

أي العالمات الدالة على اهللا عزوجل على  آيات اهللا ))(( قوله: نا شاملة جلميع القرآن؛ و فتكون اإلشارة ه

  يات الشرعية .اآلوجوده وعلى ما تضمنته من األمساء والصفات واألفعال؛ وهنا املراد باآليات 

يقرأها على النيب صلى اهللا سبحانه وتعاىل أي نقرأها عليك؛ وهل املراد أن اهللا  نتلوها عليك بالحق ))(( وقوله: 

رمبا يلقى يف قلب النيب عليه الصالة والسالم  ,األول أيضا بواسطة جربيل ؟ الثاين ورمبا يقععليه وسلم مباشرة أو 

وإنه لتنزيل  ((الوحي إلقاء؛ ولكن األول هو أكثر؛ بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو املتعني؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

وظاهر اآلية أن مجيع القرآن نزل به الروح األمني جربيل؛  به الروح األمين على قلبك ))رب العالمين نزل 

وعلى هذا فتكون إضافة التالوة إىل اهللا يف هذه اآلية يراد ا أيش؟ يراد ا تالوة جربيل؛ ونسبت إىل اهللا ألنه أي 

عجل به إن نعلينا جمعه وقرآنه فإذا ال تحرك به لسانك لت ((جربيل أرسل ا من عنده؛ وهذا كقوله تعاىل: 

فإذا قرأناه والقارئ هو جربيل كما ثبت به احلديث أن الرسول صلى اهللا  قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ))

ال  ((فكان يتعجل فقال اهللا تعاىل:  ,عليه وسلم إذا مسع قراءة جربيل تعجل يف القراءة خوفا من أن ينسى شيئا

حىت لو نزل آيات كثرية يف آن لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه )) تحرك به لسانك 



 ثم إن علينا بيانه )) ((سيبقى وال تنسى منه شيئا؛  إذا قرأناه فاتبع قرآنه )) ((واحد فلن تنساها؛ وهلذا قال: 

  البد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه .

صدق  ,باحلق هل الباء هنا للمصاحبة يعين أا مصحوبة باحلق ونازلة باحلقنتلوها عليك بالحق ))  ((يقول: 

يعين متلبسة باحلق  ,يف األخبار وعدل يف األحكام ؟ أو أن املعىن أا نزلت من عند اهللا حقا فالباء هنا للمالبسة

هي نازلة من عند اهللا حقا ملعنيني مجيعا، فقا ال شبهة فيه وال باطل ؟ يشمل اأي أا نزلت من عند اهللا نزوال ح

نازلة باحلق؛ والقاعدة يف علم التفسري أن اآلية إذا تضمنت معنيني ال يتنافيان فالواجب محلها أيضا بالشك وهي 

  .املرادفما ترجح منهما فهو  ,على املعنيني؛ فإن كانا يتنافيان غلب املرجح

ما الشيخ: ليست حجازية ؛ الطالب:  ية وهي حجازية ؟ما ناف وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ,نافية وهي حجازية، ألن الشروط تامة، الشروط تامة لكن امسها مفرد كما هو العادة يف املبتداء أن يكون مفردا

شروط تامة إذا هي حجازية؛ وليس ومل تقرتن بإن؛ فال ,ومل ينتقض النفي ,والرتتيب موجود )) يريد ((وخربها مجلة 

بل يتكلم ا مجيع العرب؛ لكن أهل احلجاز يعملوا عمل  ,بقولنا حجازية أنه ال يتكلم ا إال احلجاز نارادم

ليس وبين متيم يهملوا؛ فمثال  إذا خاطبك شخص وقال: ما زيد موجودا تعرف أنه حجازي؛ وإذا خاطبك 

 ,اطبك أحد بلسان احلجازيني األولقال: ما زيد موجود؛ عرفت أنه متيمي؛ عرفت؟ واملراد لو خآخر فشخص 

  أما لسان احلجازيني اآلن فليس حبجة؛ عرفتم ؟ طيب يقول الشاعر:

  ومهفهف األعطاف قلت له انتسب    فأجاب ما قتل احملب حرام ؛

  هذا متيمي وإال حجازي ؟ : الشيخ

  ؛ متيمي: الطالب

  ؛ متام .القال: حرامأليش؟ ألنه قال: ما قتل احملب حرام؛ لو كان حجازيا : الشيخ

امسها  واالسم الكرمي ,الشك أا حجازية ؟ ما هذه وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) (( :اآلية الكرمية: الشيخ

  . خربها يريد )) (( :ومجلة

يقول اهللا عزوجل ينفي عن نفسه سبحانه وتعاىل أن يريد ظلما للعاملني؛ فهؤالء الذين ابيضت وجوههم أو 

 بسببه؛ والذين اسودت وجوههم نالوهظلموا؛ الذين ابيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي مل يُ  اسودت وجوههم

ألن اهللا ال  ,واآلخرون عملوا سيئا فأثيبوا هذا الثواب ,أيضا بعملهم؛ فاألولون عملوا صاحلا فأثيبوا هذا الثواب

  ميكن أن يظلم أحدا .



إن اهللا ال يظلم الناس شيئا  ((ملني املراد م كل من سوى اهللا؛ العا وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((وقوله: 

  . ولكن الناس أنفسهم يظلمون ))

يعين  ,اخلرب هنا مقدم يا حجاج لفائدة وهي احلصر وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((مث قال: 

 ,التخصيص ألنك إذا قدمت ما حقه التأخري كان بذلك احلصر؛ كلما قدمت شيئا حقه التأخري فهذا حصر

قدم املفعول به إلفادة  إياك نعبد وإياك نستعين )) (( :سواء كان خربا أو مفعوال به أو جار وجمرورا؛ فمثال

يعين ال لغريه؛ فقدم اخلرب  هللا ما في السموات )) (( :احلصر؛ يعين ال نعبد إال إياك وال نستعني إال إياك؛ وهنا

ما اسم موصول يشمل كل ما يف السموات من بشر  هللا ما في السموات وما في األرض )) ((ألجل احلصر؛ 

؟ ال يشمل ألن السموات ما فيها بشر وال حجر وال شجر فيما نعلم  وجن وشجر وأار وحبار وغري ذلك صح

ا ما فيها من املالئكة وما يف األرض ذه يشمل كل ما في السموات وما في األرض )) ((والعلم عند اهللا؛ إمنا 

ما تغليبا لغري العاقل ـ من البشر واجلن واألشجار واألحجار وكل شيء ما يف السموات وما يف األرض؛ وأتى ب

دل من ولو يف العاقل؛ بما ـ ألم األكثر، فغلبوا؛ هذا من وجه، من وجه آخر أنه إذا أريدت الصفة فإنه يعرب ب

فانكحوا ما طاب لكم  ((ريدت الصفة عرب مبا بدال عن من ولو يف العاقل؛ ومثلوا لذلك بقوله تعاىل: انتبه إذا أ

ومل يقل: من طاب؛ ألنه مل يقصد عني الشخص العاقل بل قصد الوصف واجلنس والكم؛ انكح  من النساء ))

  ؛ نساءما طاب من مجيل وقبيح وواحد ومتعدد من ال

أظنكم تعلمون أن صلة املوصول تأيت مجلة وتأيت شبه مجلة، تأيت  وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((

فعلية ظاهر تقول: يعجبين الذي خلقه ال وأمجلة امسية ومجلة فعلية وجارا وجمرورا وظرفا أربعة أنواع؛ فجملة االمسية 

حسن؛ هذا أيش؟ امسية؛ وتقول يف اجلملة الفعلية: يعجبين الذي كان شجاعا؛ هذه مجلة فعلية؛ وتقول يف 

الظرف: يعجبين الذي فوق السطح؛ وتقول يف اجلار وارور: يعجبين الذي يف املسجد؛ يف هذه اآلية من أي 

لون إن اجلار وارور بنفسه ليس جبملة ألنه حيتاج إىل عامل، فكيف يكون مجلة أنواع ؟ اجلار وارور؛ طيب يقو 

؟ قالوا ألنه متضمن لشيء حمذوف، وهلذا نقول يف اإلعراب؛ جار وجمرور متعلق مبحذوف؛ قدر احملذوف يف 

يف خرب املبتداء امسا؛ ويقدر  ,وقدره يف خرب املبتداء امسا؛ انتبه ! يقدر يف صلة املوصول فعال ,االسم املوصول فعال

التقدير: زيد مستقر  ذي استقر عندك؛ وإذا قلت: زيد عندك؛فإذا قلت: يعجبين الذي عندك؛ فالتقدير: ال

عندك؛ فهمتم يا مجاعة ؟ أليش ؟ ألن األصل يف خرب املبتداء أن يكون مفردا غري مجلة؛ واألصل يف صلة 

  صول ونقدرها امسا يف خرب املبتداء؛ هذه هي القاعدة .املوصول أن تكون مجلة؛ فنقدرها فعال يف صلة املو 



وإلى اهللا  ((هو ملك هللا خلقا وإجيادا وتصريفا وتدبريا؛ وقوله:  ما في السموات وما في األرض )) ((قال: 

ترجع  ((وقوله: ترجع ))  (( مفيدة للحصر بتقدمي اجلار وارور على املتعلق وهيهذه أيضا  ترجع األمور ))

وما  ((يعم كل أمر؛ واألمور هنا مجع أمر مبعىن الشأن؛ ألن كلمة أمر يراد ا الشأن كما قال تعاىل:  )) األمور

أي ما شأنه؛ ويراد باألمر اخلطاب املوجه على وجه طلب الفعل على وجه االستعالء؛ مجع  أمر فرعون برشيد ))

مور مجع أمر وهي الشئون؛ كل الشئون تعود إىل أمر األول: أمور؛ ومجع أمر الثاين: أوامر؛ وعلى هذا فيكون األ

  .الذي ابتدئها فوجب أن ترجع إليه  القاخلاهللا عزوجل وترجع إليه ألنه 

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اهللا هم فيها  ((يف هذه اآلية فوائد نبدأ باآلية األوىل؛ وهي قوله تعاىل: 

  .خالدون ))

    ففي رحمة اهللا )) . ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أهل اإلميان الذين ابيضت وجوههم يف اجلنة؛ لقوله: 

  هم فيها خالدون )) . ((ومن فوائدها: خلود أهل اجلنة فيها؛ لقوله: 

الثبوت  الدالة على هم فيها خالدون )) ((ومن فوائدها: أن هذا اخللود دائم؛ ألنه جاء بالصيغة االمسية 

  واالستمرار .

كما أسلفنا يف التفسري أن املراد بالرمحة هنا   ,ومن فوائدها: أن الرمحة تطلق على غري صفة اهللا بل على خملوقاته

   فاملراد الصفة . وربك الغفور ذوا الرحمة )) ((اجلنة؛ وأما قوله: 

هي اجلنة خملوقة اليت غري خملوقة؛ ورمحة اهللا  غري خملوقة ؟ غري خملوقة، كل صفات اهللا أورمحة اهللا هي صفته خملوقة 

.  

فانظر  ((ملا ذكر نزول املطر وأنه حييي به األرض قال:  فانظر إلى آثار رحمة اهللا )) ((طيب قال اهللا تعاىل: 

ما املراد بالرمحة هنا؟ املخلوق الذي هو املطر أو الصفة ؟  إلى آثار رحمة اهللا كيف يحيي األرض بعد موتها ))

مل، حيتمل أن يكون املراد آثار رمحة اهللا املطر فيكون خملوقا؛ أو آثار رمحة اهللا اليت هي صفته واليت من آثارها حتت

خملوقة، خملوقة ؟  وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته )) ((نها هذا املطر؛ طيب نشأ عوما ي

وقسم  ,هللاعن انعم خملوقة ألا هي اليت تنشر؛ املهم اآلن انتبهوا أن الرمحة قسمان: قسم خملوق وهو ما كان بائنا 

  غري خملوق وهو ما كان صفة له .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل أكرم من اخللق؛ ألن عمل الذين ابيضت وجوههم لو نسب 

ومع ذلك جيزون يف الرمحة اليت خيلدون فيها أبدا أبد اآلبدين؛ وهذا تصديق قوله تعاىل:  ,إىل الثواب مل يكن شيئا

  من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )) . ((



  )) ...تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق  ((مث قال اهللا تعاىل: 

وما أضيف إىل  آيات اهللا ))؛ ((تعاىل أضافه إىل نفسه فقال: من فوائد هذه اآلية: أن القرآن كالم اهللا؛ ألن اهللا 

اهللا ومل يكن عينا قائمة بنفسها فهو من صفاته؛ ألنه البد أن يكون هذا املضاف قائما بشيء؛ فإذا كان صفة 

س فلن يكون إال صفة هللا عزوجل؛ فإذا قلنا: كالم اهللا؛ فهذا إضافة صفة؛ وإذا قلنا: هذا خملوق اهللا؛ فهذا لي

؛ طيب ناقة اهللا ؟ صفة وإال غري صفة ؟ غري صفة ألا عني إضافة صفة؛ ملاذا ؟ ألن املخلوق عني قائمة بنفسها

فإذا سويته ونفخت فيه من  ((قائمة بنفسها؛ بيت اهللا ؟ كذلك غري صفة ألنه عني قائمة بنفسها؛ طيب قوله: 

؟ خملوقة ألا لو كانت صفة  غري صفة كذاهل هي صفة وإال غري صفة ؟  (( من روحي ))؟ عني،  )) روحي

اهللا ما بانت منه؛ وهنا بانت الرمحة، بانت من اهللا؛ أين حلت ؟ يف آدم، يف جسد آدم، إذا فليست صفة من 

صفات اهللا ألا بائنة منه؛ فإضافة الروح هنا من باب إضافة املخلوق إىل اخلالق؛ وهلذا ال ميكن أن نقول هذه 

  إذ لو قلنا ذا حلل شيء من اهللا يف خملوقاته . ,مستحيلشيء ليت هي صفته؛ هذا جزء من روح اهللا ا

من قسم املخلوق؛ لو أن أحدا جادل وقال: بل هي صفة من  )) ففي رحمة اهللا ((الرمحة هنا اليت يف اآلية: 

إذا  رحمة اهللا ))؛ ففي ((؟ ألجبناه بأن هذا مستحيل ألن صفة اهللا ال تكون ظرفا للبشر؛ وهنا قال:  صفات اهللا

عن اهللا فهي خملوق  لوقة وغري خملوقة؛ فما كان بائنانأخذ من هذا أن الرمحة املضافة إىل اهللا تنقسم إىل قسمني؛ خم

  . وما ال فهي صفة من صفاته 

  فإن قال قائل: ملاذا أطلق اهللا عليه الرمحة ؟ نقول: ألا من آثار رمحة اهللا .

واخللود هنا أبدي كما ذكره اهللا  هم فيها خالدون )) ((ل اجلنة خملدون فيها؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية: أن أه

  يف آيات كثرية .تعاىل 

وأما الذين صعدوا ففي الجنة  ((فإن قال قائل: إذا قلت: إنه أبدي فما جوابك عن قوله تعاىل: : الشيخ

إال ما شاء  ((فاستثىن فقال:  مجذوذ ))خالدين فيها مادامت السموات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غير 

  اجلواب ؟  ؟ ربك ))

  شيئة اهللا عزوجل ؛ مب يكوناخللود  :الطالب

   طيب هذا وجه ؛: الشيخ

  املشيئة ؛ لعصاة املؤمنني فيكون هذا مستثىن من سبقه عذاب يكون رمبا اخللود نقول : الطالب

   عم ؟عائد على ما سبق ؟ هذا ثاين؛ ن االستثناءيعين : الشيخ



اهللا سبحانه وتعاىل أن يرد املتشابه إىل احملكم وهو خلودهم خلودا  ناوأمر  نقول هذا قد يكون من املتشابه: الطالب

  أبديا ؛ 

يعين إذا ال نعارض اآليات الدالة على التأبيد ذه اآلية ألا من املشكل فيجب ردها إىل احملكم؛ طيب : الشيخ

   هذه ثالثة؛ فهد ؟

  ما شاء ربك؛ وال يتعلق هذا مبا قبلها؛ لكن  :يعين استثناء منقطعالا يكون: الطالب

: الطالب ونناقش األقوال اآلن نعم فهد ؟ ارابعجنعله قوال ويش النتيجة ؟ طيب  : طيب لكن ما شاء ربكالشيخ

  إال ما شاء ربك أن يزيد؛ السموات واألرض ال تبقى دائما, فاالستثناء 

   طيب هذه مخسة ؛: الشيخ

إن  ((ويف قوله: عطاء غير مجذوذ ))  ((بني يف هذه اآلية ويف آية أخرى وهو قوله: هذا االستثناء : طالبال

   هذا لرزقنا ما له من نفاد ))؛

 (( يعين حىت اآلية مبعىن: ةآيات بين هيعين هذا يرجع إىل ما قاله األخ حممد ؛ يعين هذا من املشكل وفي: الشيخ

   .أنه مستمر تدل علىعطاء غير مجذوذ )) 

  إال ما شاء ربك وقد شاء اهللا عزوجل أن خيلدهم يف اجلنة؛  :الطالب

   قول الثالث .ال هإال ما شاء اهللا وقد شاء اهللا هذا أظن: الشيخ

 ليعلم أن هذا اخللود مبشيئة اهللا,أن اخللود يعين لألذهان تبادر أن اخللود بغري مشيئة اهللا بفهم : ما الطالب

  ؛ سامي هذا ما قاله األخو الشيخ: أي نعم 

يف هذا أقوال؛ لكن القول الذي يريح اإلنسان وجيعل هذا القيد والقيد الذي هلم لعلماء : على كل حال االشيخ

 ,جيعله من األمور املتشاة فيحمل على النصوص احملكمة خالدين فيها إال ما شاء ربك )) ((يف أهل النار 

   .ما شاء ربك ))إال  ((يسرتيح ويقول: إن اهللا قال: 



على كل حال للعلماء يف هذا أقوال؛ لكن القول الذي يريح اإلنسان وجيعل هذا القيد والقيد الذي يف : الشيخ

جيعله من األمور املتشاة فيحمل على النصوص احملكمة يسرتيح  خالدين فيها إال ما شاء ربك )) (( :أهل النار

مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد اآلبدين هو كقول الرسول عليه  إال ما شاء ربك )) ((ويقول: إن اهللا قال: 

فعلقه باملشيئة مع أن اللحوق م البد منه؛  وإنا إن شاء اهللا بم الحقون ) (الصالة والسالم يف زيارة القبور: 

 ((لنار: هذا يسرتيح به اإلنسان وال يعرتض عليه معرتض كما اعرتض ابن قيم رمحه اهللا بأن اهللا قال يف أهل ا

 ":قال عطاء غير مجذوذ )) ((وقال يف أهل اجلنة:  خالدين فيها إال ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ))

ألنه قال في أهل  ,فاختالف ختم اآليتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديا بخالف أهل الجنة

وهذا يف احلقيقة يعين  "ال لما يريد )) إن ربك فع عطاء غير مجذوذ )) وقال في أهل النار: (( الجنة: ((

يسلم من الغلط؛ والفرق بني اآليتني ظاهر؛ ألن آية  يف العلم والذكاء فلنيدلك على أن اإلنسان مهما بلغ 

وهذا  إن ربك فعال لما يريد )) ((وآية النار الشقاء عدل فقال:  عطاء غير مجذوذ )) ((السعادة فضل فقال: 

سيفعل يف املستقبل خالف ذلك كما فهم ابن  ))إن ربك فعال لما يريد ((  وليس املعىن ,من فعله الذي أراد

هو  إن ربك فعال لما يريد )) ((شك؛ بل إن مناسبة ختم قوله:  القيم رمحه اهللا؛ فإن هذا فهم غري سديد بال

  أنه مل يظلمهم .قال هذا من فعل اهللا واهللا تعاىل يفعل ما يريد مع  ,أنه ملا كان الشقاء غري حممود

من فوائد هذه اآلية: أن من كان وكيال عن الغري فله  تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق )) ((قال تعاىل: 

حكم ذلك الذي وكله؛ ألن اهللا أضاف التالوة إليه مع أن التايل رسوله؛ فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول 

  املرسل. همبا أرسل به حكم ما قال

: أن كتاب اهللا عزوجل كله حق ليس فيه باطل؛ وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا: هذه اآليةومن فوائد 

مجيع أحكامه حق ومجيع أخباره حق وليس فيه تناقض وال اختالف؛ ألنه لو كان فيه تناقض أو اختالف لكان 

  والقرآن ليس فيه شيء باطل كله حق . ,أحد املتناقضني باطال

فيكون املتلو  نتلوها عليك بالحق )) ((بات رسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، حيث قال: من فوائدها: إثو 

  عليه هذه اآليات يكون قطعا رسوال هللا رب العاملني .

  وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) . ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات إرادة اهللا؛ لقوله: 

  فكيف تقول إا دالة على إثبات ؟ وما اهللا يريد )) ((فإن قال قائل: اآلية هنا نفي 

نقول: هذا النفي ليس مطلقا بل هو نفي إلرادة شيء معني وهو الظلم؛ إذا فغري الظلم يريده أو ال يريده ؟ يريده 

.  



ريد وما اهللا ي ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الظلم ممكن يف حق اهللا؛ لكنه ال يريد لكمال عدله؛ وجهه ؟ قال: 

ومل يقل: وما ميكن أن يريد اهللا ظلما؛ على أنه لو قال: وما ميكن ما يدل على انتفاء الظلم لو  ظلما للعباد ))

؛ وحينئذ يكون فيه رد على القائلني بأن الظلم يف حق اهللا حمال لذاته وهم اجلهمية؛ يقولون إن الظلم يف حق هأراد

لذاته؛ وعلى قوهلم يكون متدح اهللا سبحانه وتعاىل بنفي الظلم عنه  اهللا مستحيل لذاته ال ألنه غري مراد هللا؛ بل

ألن ما ال ميكن ال يصح أن يكون مدحا أو أن يتمدح به من كان ممتنعا عليه؛ فالظلم يف حق  ,لغوا ال فائدة منه

لكنه  ,ناهللا ممكن عقال ولكنه ممتنع شرعا وعدال؛ لو شاء اهللا تعاىل أن يعذب املطيع  ألمكن أو ال ؟ ألمك

م مستحيل؛ ملاذا ؟ ال ميكن أن يظلم اهللا أحدا، الظل :لكمال عدله ال ميكن أن يعذبه ألنه ظلم؛ هم يقولون

لكن هذا ليس بظلم ألنه  ,ميكننعم  :عذب املطيع الذي أمضى طول عمره بطاعة اهللا ؟ قالواأليس ميكن أن اهللا ي

لكنها  ,فليس بظامل له؛ أفهمتم اآلن ؟ هذا وجهة نظرهمفعله فيما ميلكه؛ فالعبد ملك هللا لو فعل به أي شيء 

ألنه لو قال لك قائل: افعل كذا فأثيبك؛ ال تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك، مث فعلت ما أمرك به  ,وجهة فاسدة

وما وعدك اإلثابة عليه مث عذبك أشد العذاب هل هذا ظلم عقال أو غري ظلم؟ ظلم؛ هذا ظلم حىت لو كان 

يا عبدي صلح الغداء واجعل فيه كذا وكذا وكذا وقدمه يل يف الساعة  :ن السيد قال لعبدهمالكا لك؛ لو أ

مث أخذ خشبة وجعل يضرب به؛  ,وصف الذي قال وأتى يف الزمن الذي قالال، فعله على الفالنية؛ ففعل ما أمر

وز أن اإلنسان ميضي ولو كان عبده؟ ولو كان عبده، عقال يكون ظامل؛ هم يقولون جي ,ظامل ؟مل اظويش يكون 

ألنه  :يش ؟ قالنار؛ وإذا فعل ذلك فليس بظامل؛ لعمره كله يف طاعة اهللا امتثاال ألمر اهللا وإذا مات خيلده يف ال

زعمكم حماال فإن اهللا تعاىل ال يصح أن يقال إنه  علىإذا كان األمر كذلك وكان الظلم  :إمنا فعله يف ملكه؛ نقول

  ينفي الظلم عن نفسه متدحا بذلك.

من فوائد هذه اآلية: أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم؛ وجه ذلك ؟ أن اهللا ال مكره له؛ فإذا كان ال يريد 

حينئذ ال يكون بني هذه اآلية وبني الظلم فال ميكن أحدا أن جيربه على الظلم؛ إذا نفي إرادة الظلم نفي للظلم؛ و 

ال يكون بينهما تعارض؛ ألن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم؛  وما ربك يريد ظلما للعبيد )) ((قوله تعاىل: 

؛ طيب إذا لو أن أحدا من الناس قال يل: كيف ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم؛ ألنه لو أراد أن يظلم لظلم

 ويش تقول ؟ وما ربك بظالم للعبيد )) ((وبني قوله:  وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((: جتمع بني هذه اآلية

اهللا قادر لو أقول: ال منافاة ألنه إذا انتفت إرادة الظلم لزم انتفاء الظلم؛ وإذا انتفى الظلم لزم انتفاء إرادته؛ ألن 

  . أراد أن يظلم لظلم

لبية؛ ألن ما وصف اهللا به نفسه ينقسم إىل قسمني: ثبويت، وانتفائي؛ ومن فوائد هذه اآلية: إثبات الصفات الس



اهللا لنفسه فهي صفة كمال؛ واالنتفائي كله  اأو إن شئتم قولوا سليب؛ فالثبويت كله صفات كمال، كل صفة أثبته

أليش  نفي الغفلة؛ وما اهللا بغافل عما تعملون )) ((صفات نقص لكنه متضمن لثبوت كمال؛ ففي قوله تعاىل: 

لكمال قوته؛   وما مسنا من لغوب )) ((لكمال عدله؛  وما اهللا يريد ظلما للعباد )) ((؟ لكمال علمه ومراقبته؛ 

  وهلم جرا . ,لكمال قدرته وعلمه وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في األرض )) ((كذا ؟ 

السموات وما في األرض وإلى اهللا ترجع األمور كنتم ((وهللا ما في  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا ولو آمن أهل الكتاب لكان 

خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إال أذى وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ثم ال 

ين ما ثقفوا إال بحبل من اهللا وحبل من الناس وباءوا بغضب من اهللا وضربت ينصرون ضربت عليهم الذلة أ

عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون األنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 

  .يعتدون ))

ألرض وإلى اهللا ترجع وهللا ما في السموات وما في ا ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  األمور )) .

 ((بعض الناس ومنهم احلجاج؛ ملا وقف على  يتبعهاوقبل أن نبدأ بالشرح أو بالتفسري حنب أن ننبه على قراءة 

مع أنه لو  وضربت عليهم المسكنة )) ((فقط، وقف مث عاد وقال:  المسكنة )) (( بقي وضربت عليهم ))

 ,ويقتلون األنبياء بغير حق )) ((قال: ملا ه؛ كذلك سه ذلك ومل ينقطع نفما قبلها ألمكن المسكنة )) ((أتبع 

لو أضافها ملا  بغير حق )) ((مع أن كلمة  ويقتلون األنبياء بغير حق)) ((وقف مث قال:  ويقتلون األنبياء )) ((

يفعلها بعض القراء وهي يف احلقيقة خطأ ألن الرتداد بدون سبب ال ينبغي؛ مث  وهذه موضهه؛ سسبق مل ينقطع نف

عن ما قبلها؛ فيحتاج قطعها  ضربت عليهم المسكنة ))و  (( أو )) ويقتلون األنبياء بغير حق ((لو قال:  إنه

نقطع نفثه مث يعيدها من جديد وي وضربت عليهم )) ((ه عند على هذا أن يعيد اآلية من أوهلا؛ فينقطع نفس

ما  ,ويعيد من جديد وهكذا))  و(( وينقطع يف الثالث عند قوله:  ,مث يعيد من جديد وضربت )) ((عند قوله: 

و كلمتان أتبعها ولو أنه حصل عليك شيء من هو صحيح هذا؛ فأنا قلت لكم قبل هذا إنه إذا كان بقي كلمة أ

  ال حتتاج إىل إعادة الكالم مرة ثانية .ضيق النفس, لئ

  اليوم ؟  هذا مبتدأ درس وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((يقول اهللا عزوجل: 

هللا ما في السموات  ((اجلملة هنا خربية تقدم خربها إلفادة احلصر  )) هللا ما في السموات وما في األرض ((



   ))؛

  فوائد يا شيخ؛ أخذنا شرحها؛ : الطالب

  إىل أي مكان ؟ : الشيخ

  ة هذه شرحناها؛ نفس اآلي: الطالب

  طيب إذا نأخذ الفوائد من أين ؟ : الشيخ

   . ما في السموات وما في األرض ))وهللا ((من : الطالب

هل أخذنا  وهللا ما في السموات واألرض وإلى اهللا ترجع األمور )) ((اآلن بارك اهللا فيكم عندنا آيتني : الشيخ

  فوائدها أم ال؟ 

  ما أخذناها؛ : الطالب

  ؟  تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق وما اهللا يريد ظلما للعالمين )) ((اليت قبلها ؟ : الشيخ

   أخذناها .: الطالب

  :أوالفوائد المن  وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((يف قوله تعاىل: 

وما موصولة تفيد  ما في السموات وما في األرض )) ((من فوائد هذه اآلية: عموم ملك اهللا عزوجل؛ لقوله: 

  العموم .

ومن فوائدها: انفراد ملك اهللا سبحانه وتعاىل بذلك؛ أي أن اهللا وحده هو املالك هلا؛ وهذا يؤخذ من تقدمي اخلرب؛ 

  ألن القاعدة املقررة عند البالغيني وأصحاب األصول أن تقدمي املعمول يفيد احلصر .

أمر معلوم وال ينكر؛ لكن الفائدة من هذه الفائدة: بيان  ومن فوائد هذه اآلية: إثبات السموات واألرض؛ وهو

لخلق السموات واألرض أكبر  ((عظمة اهللا سبحانه وتعاىل خبلق هذه املخلوقات العظيمة اليت قال اهللا عنها: 

  من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون )) .

  وإلى اهللا ترجع األمور)). ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن مرجع األمور إىل اهللا وحده؛ لقوله: 

لخلق شيئا سوى ما شرعه اهللا فقد شارك اهللا أو فقد جعل نفسه شريكا لومن فوائدها: أن من حاول أن يشرع 

فمن حاول أن يشرع للناس أمورا مل  ))؛وإلى اهللا  ((مع اهللا؛ وجه ذلك: أن اهللا حصر مرجع األمور إليه فقال: 

  يشرعها اهللا فقد جعل نفسه شريكا مع اهللا سبحانه وتعاىل .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان سعة اهللا سبحانه وتعاىل، حيث كانت مجيع األمور ترجع إليه؛ ألن األمور مجع 

ما من دابة إال هو  ((أل فيفيد العموم؛ فكل األمور ترجع إليه الدقيقة واجلليلة قال اهللا تعاىل: ـ األمر وهو حمال ب



ويدبرها هو الذي يوجهها  ,كل الدواب صغريها وكبريها فاهللا سبحانه وتعاىل آخذ بناصيتها  آخذ بناصيتها ))

  العاقل منها وغري العاقل .

سموات مجع؛ وقد جاءت آيات أخرى تبني أن عددها سبع مسوات؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات أن ال

اهللا الذي خلق سبع سموات ومن  ((أما األرض فجاءت يف القرآن مفردة ولكن اهللا أشار إىل عددها يف قوله: 

من اقتطع شبرا من  (وجاءت السنة صرحية يف ذلك يف قول النيب عليه الصالة والسالم:  األرض مثلهن ))

  طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع أراضين ) .األرض ظلما 

  سبق أيضا تفسري هذه اآلية نعم ؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

قيل: يف علم اهللا؛ وذلك ألن كان  كنتم )) ((هلذه األمة؛ وقوله:  اخلطاب كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((

بائدة؛ فمن مث قال بعض أمة للمضي؛ ومعلوم أن هذه األمة آخر األمم فال ميكن أن يتحدث عنها على أا 

خير  ((يعين كنتم يف علم اهللا وعلم اهللا سابق على وجود األمم؛  ,لعلم اهللا ,العلماء: إن فعل املضي هنا باعتبار

إن كان هنا مبينة التصاف املبتداء باخلرب وحتقق وجوده فيه وليست دالة على زمان؛  وقيل: وهو الصحيح أمة ))

هل  وكان اهللا عزيزا حكيما )) وكان اهللا غفورا رحيما )) (( ((وهلذا أمثلة منها قوله تعاىل:  ,وهذا هو األصح

لزمان تدل على حتقق ة اصفة زالت عن اهللا ؟ ال؛ لكنها مسلوبنقول إن كان هنا تدل على املضي وأن هذه 

أي طائفة؛ وسبق لنا أن كلمة أمة  :أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((اتصاف امسها مبا دل عليه خربها؛ 

يعين أخرجها اهللا عزوجل وأظهرها وبينها وأبرزها  (( خير أمة أخرجت للناس )) تطلق يف القرآن على أربعة معان.

ا هذه األمة من وصفها اخلروج وهو الظهور والربوز؛ خري أمة ومل يقل: خلقت؛ أل خير أمة أخرجت )) ((

ظهرت وبرزت هي هذه األمة؛ هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها مل حتصل هلا اخلريية اليت كانت 

  هلذه األمة .

تأمرون  ((  ))تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا ((مث بني اهللا تعاىل وجه هذه اخلريية يف قوله: 

ولتكن منكم أمة يدعون  ((سبق معىن األمر ومعىن املعروف ومعىن النهي ومعىن املنكر يف قوله:  بالمعروف ))

  إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )) .

ما أمر اهللا به هذا يشمل اإلميان بكل ما أمر اهللا باإلميان به، وتشمل أيضا تطبيق كل  تؤمنون باهللا )) ((وقوله: 

فعال وكل ما ى اهللا عنه تركا؛ ألن من مقتضى اإلميان باهللا أن تؤمن مبا أخرب به؛ أليس كذلك ؟ وعلى هذا 

فيكون مجيع ما أخرب اهللا به من أمور الغيب داخال يف اإلميان باهللا؛ من حتقيق اإلميان باهللا أن تذعن له وتقبل 

عمال الصاحلة؛ ولذلك كان من مذهب أهل السنة واجلماعة أن حكمه؛ وهذا يشمل مجيع اإلسالم مجيع األ



ألن  ؛اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية؛ وتأمل كيف أخر اإلميان باهللا عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وإن كان  باهللا, النهي عن املنكر على اإلميانرة ناهية؛ فقدم األمر باملعروف و ، غالبة، آمشأن األمة أن تكون قاهرة

ولكن ملا كانت األمة مبظهرها عنوان قوا أن تكون  ,األمر باملعروف والنهي عن املنكر بدون إميان باهللا ال ينفع

  آمرة باملعروف وناهية عن املنكر .

إن اإلميان باهللا دائما نسمع من كثري من املؤلفني رمحهم اهللا يقولون:  وتؤمنون باهللا )) ((يقول اهللا عزوجل: 

اإلميان هو اإلقرار وبعضهم يقول اإلميان هو التصديق؛ ولكن هذا على إطالقه ال يصح باعتبار اإلميان الشرعي؛ 

لقبول واإلذعان؛ فمن صدق وأقر ولكن مل يقبل ويذعن فليس مبؤمن؛ ودليل ان الشرعي هو اإلقرار املستلزم لاإلمي

ان مقرا ومعرتفا بصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ذلك أن أبا طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ك

  ألنه مل يقبل ما جاء به ومل يذعن له؛ وإال فإنه يقول يف قصائده:  ,وسلم ومع ذلك مل يكن مؤمنا

  لدينا وال يعىن بقول األباطل    وقد علموا أن ابننا ال مكذب 

لى اهللا عليه وآله وسلم؛ ال مكذب لدينا؛ يعين يقوله أبو طالب؛ لقد علموا يعين قريشا؛ أن ابننا وهو حممد ص

  كذب أو الباطل؛ ويقول: ال؛ ال يهتم بالقول قه؛ وال يعىن بقول األباطليصد

لوال املالمة                                 من خري أديان الربية دينا                  بأن دين حممد  ولقد علمت

  اك مبينابة     لرأيتين مسحا بذأو حذار مس

؛ إذا اإلميان شرعا هو اإلقرار املستلزم للقبول ا اإلميان بل مات على الكفرأعوذ باهللا ـ ومع ذلك مل ينفعه هذ

  واإلذعان.

 آمن )) ((لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها   ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((قال اهللا تعاىل: 

ولو إذا كان جواا إثباتا، لو الشرطية إذا كان جواا إثباتا فاألفصح أن يقرن لكان خيرا لهم ))؛  ((وجوابه: 

لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا  ((بالالم، إذا كان جواا إثباتا فاألفصح أن يقرن بالالم كما يف هذه اآلية: 

واألمثلة على  فون ))ولو نشاء لجعلنا منكم مالئكة في األرض يخل لو نشاء لجعلناه حطاما )) (( لهم )) ((

ومل يقل: جلعلناه أجاجا؛ أما إذا   لو نشاء جعلناه أجاجا )) ((ومنه قوله تعاىل:  ,هذا كثرية؛ ورمبا حذفت الالم

ومل يقل: ملا فعلوه؛  ولو شاء ربك ما فعلوه )) ((منفيا فإن الغالب حذف الالم قال اهللا تعاىل:  اكان خربه

وال تقرتن ا الالم إذا نادرا يعين قولك: لو شئت ملا فعلت؛ هذا نادر لكنه  ا ))ولو شاء اهللا ما اقتتلو  ((وقال: 

   به تضاد وال جيمع بني الشيء وضده.وبينهما ش ,قد يرد؛ ووجه كونه نادرا أن الالم تفيد التوكيد وما تفيد النفي

ود كثير من  (( تعاىل: تأيت لو مصدرية مثل أن وذلك إذا جاءت بعد ود وحنوها فإا تكون مصدرية قال اهللا



أي إدهانك، وهكذا ؛ فهنا لو  ودوا لو تدهنوا فيدهنون )) ((أي ودوا ردكم؛  أهل الكتاب لو يردونكم ))

نقول إا مصدرية فصارت تأيت مصدرية إذا جاءت بعد ود وما أشبهها مما يدل على احملبة؛ تقول: أحب لو 

  و تفهم أي أحب ذهابك وأحب فهمك؛ تذهب، أحب ل

لو آمنوا لكان خريا هلم؛ خريا هلم من أي شيء؟ من الكفر، لو آمنوا لكان خريا هلم  لكان خيرا لهم )) ((قال: 

يا أيها الذين  ((وقال تعاىل:  ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خير )) ((من الكفر كما قال تعاىل: 

ون باهللا ورسوله وتجاهدون في سبيل اهللا بأموالكم آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن

لكان خيرا لهم  ((إذا لكان خريا هلم من بقائهم على كفرهم؛ وحيتمل أن يقال:  وأنفسكم ذلكم خير لكم ))

( أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسوله أي لكان خريا مضاعفا كما أخرب النيب عليه الصالة السالم:  ))

  اهللا عليه وسلم آتاه اهللا أجره مرتين ).وآمن بمحمد صلى 

منهم أي من  المؤمنون وأكثرهم الفاسقون )) ((منهم أي من أهل الكتاب؛  منهم المؤمنون )) ((مث قال: 

هؤالء آمنوا  ,وعبد اهللا بن سالم من اليهود ,أهل الكتاب املؤمنون يعين الذين آمنوا مثل النجاشي من النصارى

الفاسقون هنا يراد ا اخلروج عن طاعة اهللا خروجا مطلقا وهو  (( وأكثرهم الفاسقون )) إميانا وقر يف قلوم؛

الكفر؛ ألن الفسق يراد به اخلروج عن الطاعة خروجا مقيدا؛ ويراد به اخلروج عن الطاعة خروجا مطلقا؛ فاخلروج 

نه خرج عن الطاعة خروجا مقيدا إن فاعل الكبرية فاسق أل :عن الطاعة خروجا مقيدا كما قال الفقهاء رمحهم اهللا

وأما الذين  ((ذه املعصية اليت فسق ا؛ واخلروج عن الطاعة خروجا مطلقا يكون بالفسق ومنه قوله تعاىل: 

   ؛ ((وأكثرهم الفاسقون )).))... فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 

   (( كنتم خير أمة أخرجت للناس ))يف هذه اآلية فوائد منها: أن هذه األمة خري األمم؛ لقوله: 

فإن قال قائل: كيف جنمع بني هذه اخلريية وبني ما جاء يف بين إسرائيل أن اهللا فضلهم على العاملني؛ ومعلوم أن 

  املفضلة خري من املفضل عليه ؟

كنتم خير أمة أخرجت  ((تعارضان كالمها على سبيل العموم؛ فهذه اآلية: فنقول: لدينا آيتان، أو لدينا نصان م

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي  ((هذه عامة تشمل بين إسرائيل وغريهم؛ وقوله: ببين إسرائيل،  للناس ))

 ا؛ فبنيالتفضيل العام على هذه األمة وعلى غريه تقتضي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ))

إن ادعيت ختصيص عموم آية بين إسرائيل خبصوص هذه اآلية قال لك ف؛ النصني اآلن عموم متعارض

أنتم خري أمة أخرجت للناس ما  :وأنا أدعي ختصيص عموم هذه اآلية خبصوص بين إسرائيل فأقول :اإلسرائيلي

توفون سبعين ( مراد؛ فقال: ني وآله وسلم بني لنا أي العمومعدا بين إسرائيل؛ فيقال: إن النيب صلى اهللا عليه 



لرسول عليه الصالة والسالم أن هذه األمة خري األمم اليت أوفتها فبني ا ؛) أمة أنتم خيرها وأكرمها على اهللا

كنتم خير أمة أخرجت  ((وختمت ا ؛ وهذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم نص؛ فيكون عموم قوله: 

وأني  ((وحينئذ يكون قوله تعاىل:  وأني فضلتكم على العالمين )) ((: مقدما على عموم قوله للناس ))

بنص كالم  كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((خمصوصا بقوله يف هذه األمة:  فضلتكم على العالمين ))

الرسول عليه الصالة والسالم؛ وقال بعض العلماء: إن املراد بالعاملني العام خصوص عاملي زمام؛ فهمتم ؟ املراد 

؛ فيكون من باب العام الذي زمن أي يف زمان بين إسرائيلهذا ال عاملني يفالبالعاملني خصوص عاملي زمام يعين 

ألصل، من األصل مل يرد به العموم؛ والعام الذي يراد به اخلاص كثري؛ يف يراد به اخلاص؛ فلم يرد به العموم من ا

فإن  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )) ((القرآن والسنة ومن ذلك قوله تعاىل: 

جمعوا  إن الناس قد ((ال يراد به عموم الناس بل القائل واحد؛ وقوله:  قال لهم الناس )) ((الناس يف قوله: 

أيضا ال يراد به مجيع الناس؛ ألنه مل جيمع هلم إال قريش؛ عامة البشر ما مجعوا للرسول صلى اهللا عليه  لكم ))

يكون عاما أريد به اخلاص؛ وعلى هذا فال  وأني فضلتكم على العالمين )) ((وسلم وأصحابه؛ فيكون قوله: 

  ة .يكون يف اآلية عموم إطالقا؛ وحينئذ ال تعارض هذه اآلي

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هذه األمة فضلت غريها باخلريية لوصف ليس يف غريها؛ وهي أا تأمر باملعروف 

لعن الذين كفروا في بني إسرائيل  ((وتنهى عن املنكر؛ أما من سبقها فال؛ يقول اهللا تعاىل يف بين إسرائيل: 

  يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه )) .على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 

ومن فوائدها: أنه مىت زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه األمة ـ وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ 

يقوى يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها, و زالت كوا خري أمة أخرجت للناس؛ وذلك ألن احلكم املعلل بعلة 

  ا .وبقوا ويضعف بضعفه

  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن ترتب اخلريية عليه يدل على أمهيته .

وكلما  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر كلما وجد يف األمة وجد اخلري فيها

ا هذه كانت قوية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف بالدنضعف فيها ضعف اخلري؛ وهلذا ملا كانت األمة 

ضعف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فات هذه البالد ملا وملا ضعفت هذه األمة أو  البالد على خري ما يرام,

  من اخلري بقدر ما فاا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر .

   تفضيل بين إسرائيل على العاملني ؟آية كيف قلنا بتخصيص عموم : السائل

سنة بينت أن متعارضة؛ لكن ال هنا عامانإذا قلنا إن املراد بالعاملني يف بين إسرائيل عموم الناس صار : الشيخ



على عموم بين إسرائيل؛ وإذا قلنا إن آية بين إسرائيل مل يرد ا العموم من األصل وإمنا أريد  عموم هذه اآلية مقدم

   زال اإلشكال .ا اخلاص 

   ؟فماذا تكون  أا يف الزمن بعد بين إسرائيل (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )): نأخذ اآلية الثانية : السائل

  . هذا الزمن خبالف زمن بين إسرائيلأنتم خري أمة أخرجت للناس يف  قائل: إذاهذه رمبا يقول : الشيخ

يعين ما يدخل فيه  ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((: تعاىل ملاذا خص أهل الكتاب يف قوله: السائل

   ؟ والصابئني وغريهماوس 

مع أن غريهم لو آمن  ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((هذا اإلشكال يقول: ملاذا قال: : الشيخ

تريدون البقاء على  إذا كنتم :لكان خريا هلم؛ ألن هؤالء يدعون أم أهل كتاب وأم على دين؛ فيقول هلم

فلو كنتم صادقني بأنكم تريدون اخلريية لكان دخولكم  ,دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإميانكم خري

  خبالف غريهم فرمبا ال يدعون هذه الدعوى . ,يف اإلسالم أمرا حمتما ألنكم تريدون اخلريية

 :اهللا عزوجل يقول اآلية اليت فيهااملنكر خمتص ذه األمة و باملعروف والنهي عن شيخ أنتم قلتم بأن األمر : السائل

   ؟تنص عليه  أولوا بقية ينهون عن فساد في األرض )) ((

كانوا ال يتناهون عن  ((أي نعم لكن هؤالء قلة ما هو األمة كلها؛ وهلذا قال اهللا عن بين إسرائيل: : الشيخ

إال قليال ممن أجنينا منهم ما يعترب شيئا، القليل  )) منهمإال قليال ممن أنجينا  ((فإذا وجد  منكر فعلوه ))

  ليس بشيء .بالنسبة لألمة 

(( وأكثرهم  :أن يقالأل ـ بالالم مع أنه كان املتبادر ب لفاسقون )) وأكثرهم ((فائدة التعبري يف قوله: : السائل

   ؟كما يف أكثر اآليات   الفاسقون ))

بني املتقابلني صار هذا أوىل  املطابقة فمن أجلمؤمنون؛  همومل يقل: من ))منهم المؤمنون  ((ألنه قال: : الشيخ

.   

   فائدة كون هذه الصفة حمصورة فيهم ؟الما يصري : السائل

ولكن كثيرا منهم  ((؛ والفسق موجود يف غريهم أيضا؛ وهلذا يف آية املائدة:  أكثرهم )) ((ال؛ ألنه قال: : الشيخ

  بدون أل.فاسقون )) 

: الشيخقد يدعي مدعي كذلك أا خاص ذه األمة  ,بالعاملني يف بين إسرائيل بالزمن املراد : خصصناالسائل

الذي يفصل؛ وإال يف احلقيقة أن بينهما هو احلديث  بأنهذا  عن أجبنايعين بزمنهم ؟ قلنا هذا ؛ أما قلناها ؟ أي 

  به اخلاص . إال إذا محلنا العاملني يف بين إسرائيل على أن املراد ,تعارض



مر باملعروف على النهي عن املنكر مع أن درء الفاسد مقدم األدائما يقدم القرآن  أحسن اهللا إليك !: السائل

   ؟فما حكم التقدمي على جلب املصاحل 

شهادتني، والصالة، والزكاة، والصوم، واحلج؛ بدون هذه المعلوم ألن املعروف منه القيام بأركان اإلسالم: : الشيخ

جتنب املنكر ال يزين وال يسرق وال , حىت لو أن اإلنسان مثال اور اليت تعترب معروفا ال ينفع اجتناب املنكراألم

  يشرب اخلمر لكن ال يصلي مل ينفعه هذا .

مل أن أهل الكتاب  دليل على هل فيه (( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ))قوله تعاىل: : يف السائل

   ؟ قليل إمياميؤمنوا أو 

  يؤمن إال القليل .ال قد يدل على أنه  يعين لو آمنوا لكان خريا هلم ماما يظهر، : الشيخ

  : طيب ملاذا قال ال يؤمنون ؟ السائل

يدعون إم على حق فيقول كأنه قال: إذا كنتم تدعون أنكم  احلنيهو حثا هلم على اإلميان يعين هم : الشيخ

ضات اهللا فلو آمنتم لكان خريا لكم؛ والعاقل إذا كان صادقا يف أنه يريد على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتغاء مر 

  اخلري فمهما تبني اخلري يف أي شيء تبعه .

فهل يقال إنه بالالم إذا مل يقرتن اجلواب  ,.... إذا كان يف اإلثباتجواب لو الفصيح فيه اقرتانه بالالم : السائل

   غري فصيح ؟

  ما قلنا فصيح يا أخي، ما قلنا فصيح حنن قلنا الكثري؛ حنن ال ال، قليل؛ : الشيخ

   ؟ : فاألفصحالسائل

  نعم نعم صح األفصح ألنه األكثر؛: الشيخ

  ؟  ىفصحأا غري  عن تلكما يقال  : لكنالسائل

وإال لقلنا إنه يتساوى هذا  ,كثر صار أفصحاأل كان هذافصح ألنه األكثر هو اقرتاا بالالم؛ فإذا  األيقال : الشيخ

  وهذا؛ والقرآن فيه فصيح وفيه أفصح؛ ولكن قد يعدل عن األفصح إىل الفصيح لسبب من األسباب .



التعبري بكان الدالة  كنتم خير أمة أخرجت للناس )) ((باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل:  أعوذ: الشيخ
  .على املضي ؟

: يعين الشيخالزمن املاضي؛ وقيل: أا ال تعمل عمل املاضي؛ يف فيها قوالن: قيل: الدالة على املضي : الطالب
وهم  ))خير أمة ((كنتم ماضي كيف يقول: أا دالة على زمن طيب على القول األول  ن؛ازمأا ال تدل على 

  آخر األمم ؟ 
  ؛ الثاين على قول: الطالب
   ن كان ما تدل على الزمان إمنا تدل على حتقق اتصاف امسهما خبربها .: على القول الثاين أالشيخ

يف علم اهللا السابق على يعين  كنتم )) ((: أي يف علم اهللا الشيخ: اهللا سبحانه وتعاىل؛  معل أي يف: الطالب
  خلق السموات واألرض.

  . ؟ املعىنما موقعها مما قبلها يف  تأمرون )) ((مجلة : الشيخ
  تعليلية؛ : الطالب
   ؟ إخراجهاهل املراد مجيع الناس أو أخرجت للناس يف زمن  أخرجت للناس )) ((قوله عزوجل: : الشيخ

  يف مجيع الناس؛ : الطالب
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت  ((ذا أشكل علينا قوله تعاىل يف بين إسرائيل: إذا قلت : الشيخ

  ؟ عليكم وأني فضلتكم على العالمين ))
  يعين على الذين سبقوا عليهم؛ أو زمنهم؛ : الطالب
  عاملني ؟ أو عاملي زمام ؟ وعلى هذا التأويل يكون املراد بال: الشيخ

  عام أريد به اخلصوص؛  من كانوا قبل بين إسرائيل.: الطالب
  يكون عاما أريد به اخلصوص ؛ أحسنت .: الشيخ
   أهل الكتاب من هم ؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   اليهود والنصارى؛: الطالب
  من أيش ؟  لكان خيرا لهم )) ((: الشيخ

  خريا هلم من الكفر؛ : الطالب
  خريا هلم من الكفر ؟ طيب.: الشيخ
ولو آمن أهل الكتاب لكان  (( كيف يا سلمان يقول خريا هلم من الكفر والكفر ال خري فيه إطالقا ؟: الشيخ



  .  خيرا لهم ))
  م من الكفر؛ : خريا هلالطالب
فهل يف الكفر  ,عليه يف أصل املعىنطيب املعروف أن اسم التفضيل يدل على اشرتاك املفضل واملفضل : الشيخ
  خري ؟

: الشيخهلم من الكفر؛  اأي خري  ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((اآلية:  ,ال ليس فيه خري: الطالب
  الكفر ما فيه خري أصال ؟  طيب

  يعين ما فيه نسبة ؟ : الطالب
  نعم؛ : الشيخ

  فيه نسبة؛  إذا ما :الطالب
  فيه النسبة ؟وجيعل  (( خيرا لهم ))يقول : طيب كيف  يخ:شال

  هذا الكالم يظنون أم على علم بالكتاب أو عندهم دين ؛ : الطالب
  عندهم خري؟ قال يعين مثل ما : الشيخ

  : نعم عندهم خري.الطالب
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا  ((قوله تعاىل: من اخلري مثل ليس فيهم  ...اسم التفضيل قد يأيت : الطالب

   وأحسن مقيال ))
 ((لطرف املفضل عليه منه شيء كقوله تعاىل: ذا أن اسم التفضيل قد يأيت وليس يف اإذا اجلواب على ه: الشيخ

  إطالقا . مع أن يف النار ال خري يف مستقرهم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ))
   بالغية يف هذا ؟النكتة الما هي : الشيخ

  ماذا ؟  يف: الطالب
   ؟ لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم )) ((: خريا يقول يف كونه : الشيخ

  ؛ من بقائهم على الكفرخري : الطالب
  إليه اآلية ؟ نعم حممد ؟ البالغية واملعىن الذي ترمينكتة الصحيح لكن : الشيخ

عندهم كتاب فاهللا تعاىل يقول إذا كنتم تدعون أن عندكم علم أن هم ملا كانوا يدعون أم على علم و : الطالب
  وأنكم أصحاب الكتاب فآمنوا كأنه يأمرهم يعين؛ 

  يعين كأنه يوخبهم على عدم اإلميان ألم لو كانوا صادقني يريدون اخلريية فاإلميان خري.: الشيخ



   يا خالد مثل من ؟ ))هم المؤمنون (( من: الشيخ
   بن سالم وأيب بن كعب من اليهود؛ مثل عبد اهللا: الطالب
  عبد اهللا بن سالم من أين ؟ : الشيخ

  من اليهود؛ : الطالب
  ومن النصارى ؟ : الشيخ

  النجاشي؛ : الطالب
  مثل النجاشي طيب .: الشيخ
  عبد املنان معناها ؟  أكثرهم الفاسقون )) ((قوله: : الشيخ

   ؛ ...العظمى يعين الغالبية : الطالب
  ما املراد بالفسق ؟ : الشيخ

   الكفر.: الطالب
  هل يأيت الفسق مبعىن الكفر ؟ : الشيخ

  نعم يأيت؛ : الطالب
  املثال ؟ : الشيخ

   ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون )) ((يف قوله تعاىل: : الطالب
  ؟ إذا ما فيه دليل ؟  الظالمون )) (( : ويف آيةالشيخ

  فرقوا ينب هذا؛  العلماءشيخ : الطالب
معناه أن كل وصف يتنزل على وصف من األحوال أو أا أوصاف على حال واحدة  : العلماء فرقوا هلالشيخ

  وكل كافر فهو ظامل وكل كافر فهو فاسق ؟ 
   : فهد ؟الشيخ

   وأما الذين فسقوا فمأواهم النار )) ((قوله تعاىل: : الطالب
   ؟ يف مقابل: الشيخ

المأوى نزال بما كانوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات  ((: الذين آمنوا : يف مقابلالطالب
   يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ))

أظن هذا الذي  وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم ال يؤمنون )) (( :طيب أحسنت: الشيخ



   مخسة من اآلية األخرية. أخذنا الفوائد ؟ .وقفنا عليه
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف  ((بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ من فوائد هذه اآلية الكرمية: 

أنه كلما ازداد اإلنسان أمرا باملعروف ويا عن املنكر كان خريا من غريه؛ وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا )) 
  ويضعف بضعفه .ألن املعلق على وصف يقوى بقوته 

وهذا  خير أمة )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن العامل أو أن العاملني يتفاضلون ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 
(( ال يستوي  :واضح؛ وتفاضل العمال بتفاضل األعمال أليس كذلك ؟ وتفاضل األعمال ثابت بالكتاب والسنة

ي سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم فضل اهللا المجاهدين القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون ف
فهذا تفضيل العامل لفضل العمل؛ وهذا مذهب أهل السنة  بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ))
  العمل . يد وصفه بالطاعة وينقص حبسب ما معه منواجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص؛ وأن العامل يز 

  مهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر .ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أ
ديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أم يدعون أم يريدون ومن فوائدها: التن

  اخلري ولو كانوا صادقني يف إرادة اخلري لكانوا يؤمنون بالرسول صلى اهللا عليه وسلم .
  من هو مؤمن ومنهم من هو الفاسق وهم األكثر، األكثر الفاسقون . ومن فوائد هذه اآلية: أن من أهل الكتاب

 منهم المؤمنون )) ((فإن قال قائل: هل معىن ذلك أن أهل الكتاب املوجودين اليوم مؤمنون ؟ ال؛ وهلذا قال: 
يعين اإلميان املعروف وهو اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم؛ ومل يقل: منهم مؤمنون؛  ,وأل هنا للعهد الذهين

يعين اإلميان املعهود عندكم أيها املسلمون وهو اإلميان برسول اهللا صلى اهللا عليه  (( منهم المؤمنون ))قال: 
  وسلم .

وهو كذلك؛ والقليل منهم آمن ويؤمن  ومن فوائد هذه اآلية: أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين؛
  باهللا . ونيوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنحىت اآلن، حىت اآلن 

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه لن يضروكم ))  (( لن يضروكم إال أذى )) ((مث قال اهللا تعاىل: 
لن يضركم أهل الكتاب إال أذى؛ أي  ,يعود على أهل الكتاب يضروكم )) ((املتمسكني ديه؛ والفاعل يف 

ل؛ فمنهم من قال: إا اختلف املفسرون فيها هل هي استثناء منقطع أو استثناء متص إال أذى )) ((قوله: 
متصل ألن هذا هو األصل يف االستثناء، األصل يف االستثناء أن يكون متصال ؛ وعلى هذا الرأي يكون استثناء 

 عضو أو أخذ مال  ضرر أذى؛ ليس ضرر عدوان حسي ببرتن يضروكم إاليف اآلية شيئا من احلذف تقديره: ل
وإمنا هو أذى؛ وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون؛ بالتوبيخ واالستهزاء وما أشبه ذلك؛ هذا إذا قلنا إنه استثناء 



  ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. لكنه ,متصل؛ والشك أن األذى نوع من الضرر
كم، ولكن ستثناء هنا منقطع؛ وعلى هذا القول يكون املعىن: لن يضروكم ولكن يؤذونوالقول الثاين: أن اال
إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لنعهم اهللا في الدنيا  ((لزم منها الضرر؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: يؤذونكم؛ واألذية ال ي

ويف احلديث  يضروا اهللا شيئا ))إنهم لن  ((م يؤذون اهللا ورسوله؛ وقال اهللا تعاىل: فأثبت أ واآلخرة ))
   فالضرر منتف عن اهللا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ) (القدسي: 
 (األذية حاصلة؛ ومن أمثلتها قوله تعاىل يف احلديث القدسي: الشيخ: حاصلة ، الطالب: واألذية ؟ الشيخ: 

جانبك رجل قد أكل بصال أو ثوما إىل  ويوضح هذا أنه لو صلى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر )؛
ء منقطع, وهو وإن كان فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضرك ؟ ال، ال يضرك؛ وهذا القول أصح أن االستثنا

ذى ستصربون عليه واألذى ليس هذا يف البالغة؛ لن يضروك ولكن األ ,لكنه أعلى يف البالغةخالف األصل 
  لن يضروكم إال أذى )) . (( بضرر:

  ؟ ي منسوخة خاصة مبا كان قبل النسخعامة إىل يوم القيمة أو ه ن قال قائل: هل هذه اآلية حمكمة,فإ
  فاجلواب: األول .

ومعلوم أن  ,أشد األضرارمن فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن املراد األول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو 
  خرب اهللا تعاىل ال خيلف؛ فما اجلواب ؟

مثل ما كان عليه النيب صلى اهللا على للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن كان  أن نقول: اخلطاباجلواب 
عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود وال النصارى؛ أما أناس يعتقدون الدين اإلسالمي دين رجعية وختلف 

يضروم باألذى القويل والفعلي ويبدلونه بغريه من القوانني الرجعية الوضعية فهؤالء ال يكتب هلم النصر و 
وإال فإن كالم اهللا سبحانه وتعاىل ال خيلف أبدا؛ لكن قوم يقاتلون قتاال جاهليا مبنيا  ,واالقتصادي وبكل شيء

على أيش؟ على القومية املتمزقة وبدين باطل مضاد لدين اهللا فهؤالء ال يستحقون النصر؛ ولذلك كانت اليهود 
ما يفعلون من به يفعلون فإم ومن ال يقدرون  ,من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا ,اآلن يفعلون األفاعيل بنا
كما هو معروف؛ وحينئذ تبقى اآلية حمكمة غري منسوخة، باقية إىل يوم القيمة؛ لكن   ,املضار االقتصادية العاملية

ة من وعدوا ذا الوعد انتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه وهو أن نطبق سري فاملشروط يتوقف على الشرط، 
  وهم ؟ النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه .

يعين لو فرض حصل بني املسلمني بني أهل الكتاب قتال ولو  وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار )) ((مث قال: 
 إال في قرى محصنة أو من وراء جدر ))جميعا يقاتلونكم  ال (( :األدبار، ولو األدبار ما ميكن يستقرون



ن اخلطاب كما عرفتم ملن ؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى ولك
عندنا شرط وجواب؛ الشرط املقاتلة؛ واجلواب: تويل  إن يقاتلوكم يولوكم )) ((اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ طيب 

م ـ يفرون يولون األدبار؛ علليهم ـ واهللا أل أن يصل أول سهم إاألدبار؛ فهم مبجرد ما حيصل بيننا وبينهم لقاء وقب
زام ؛ ألن املنهزم يويل االأي جيعلون األدبار تليكم وهو كناية عن أيش؟ عن  يولوكم األدبار )) ((ل: وهنا يقو 

ظهره املنهزم منه؛ أليس كذلك ؟ وهلذا قال عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه حينما حوصر يف مكة قال متمثال أو 
  قال:منشدا 

  لومنا     ولكن على أقدامنا تقطر الدماء ؛دمى كُ ولسنا على األعقاب تُ  
  الذي تقطر الدماء على أقدامه مقبل؛ والذي تدمى أعقابه مدبر.

مث  ثم ال ينصرون )) ((حذفت منها النون ألا وقعت جوابا للشرط؛ قال:  ويولوكم األدبار )) ((طيب قوله: 
 يولوكم األدبار ))و  ((فيها النون وهو حمل إشكال ألن مث حرف عطف  صرون ))وال ين ((للمهلة والرتاخي؛ 

نقول: مث هنا ليست للعطف ولكنها  نامعطوف عليه؛ واملعطوف على ازوم أيش؟ يكون جمزوما؛ ولكن
ألدبار يولوكم ا ((لالستئناف والتقدير: مث هم ال ينصرون؛ والبد من هذا التقدير ألنه لو كانت عطفا على قوله: 

يقاتلوننا جلزمت ولقيل: مث ال ينصروا؛ وحينئذ يفسد املعىن، يفسد املعىن؛ ألنه لو كان انتفاء النصر عنهم حني  ))
لو قالوا يولوكم الشيخ: نعم؛ الطالب: معنا يا آدم ؟  مم ينتصرون بعد ذلك؛ أنتألمكن لقائل أن يقول: إ

األدبار مث ال ينصر؛ لصار انتفاء النصر مقيدا مبا إذا قاتلونا؛ ولكن األمر ليس كذلك هم ال ينصرون أبدا سواء 
فتبني اآلن أن مث هنا ليست عاطفة ولكنها  ضربت عليهم الذلة )) ((قاتلونا أم مل يقاتلونا؛ وهلذا قال: 

  على منصوب وال على جمزوم.تعطف ة مبتدأ ا؛ مل والفعل بعدها مرفوع ألا مجل ,استئنافية
ة والقوة والصرف وما أشبه ذلك؛ فمعىن نصرتك يعين ما هو النصر؟ النصر هو املنع ثم ال ينصرون )) ((وقوله: 

  هذا هو معىن النصر؛ فهؤالء ال ينصرون أبدا. ,صرفت عنه عدوه؛ وأيدته وقويته
سلمني وبني النصارى وبني املسلمني وبني اليهود فنصر النصارى ولكن قد يقول قائل: إنه جرت حروب بني امل
وخرب اهللا عزوجل ال ميكن  ,مجلة خربية ال ينصرون )) ((ملة اجلعلى املسلمني ونصر اليهود على املسلمني و 

  ؛ فما هو اجلواب ؟ هخالفإ
وما من الدهر على املسلمني أبدا؛ أما األول فإن من العلماء من قال: إن هذا يف اليهود؛ وأن اليهود ما انتصروا ي

ومل يقم  ,نظريالبل من هزمية إىل هزمية، هزموا يف املدينة، بنو قينقاع وبنو النظري وبنو قريظة؛ وهزموا يف خيرب بنو 
تتعرض له اآلية؛ ولكننا  ية خاصة باليهود؛ أما النصارى فلمهلم قائمة أمام املسلمني؛ وبناء على هذا نقول: إن اآل



جبواب أصح من هذا نقول: اخلطاب للمسلمني حني كانوا ميثلون اإلسالم بالعقدية والقول والفعل وهم يف جنيب 
هذه احلال سينصرون على اليهود والنصارى واوس وسائر الكفار؛ فهمتم ؟ وحينئذ ال يشكل، ال يشكل علينا 

ألن القتال مع اليهود يف  ,على العربوال يشكل علينا تسلط اليهود  ,تغلب النصارى الصليبيني على املسلمني
راية العروبة قتال جاهلية، قتال طائفة لطائفة ال لدين؛ بل رمبا هم يعتقدون أم يقاتلون للدين، يعتقدون إن 

إىل يوم القيمة؛ فهم يقاتلون واثقني بوعد اهللا؛ وموسى قد قال هلم:  األرض املقدسة اليت كتب اهللا هلم مكتوبة هلم
فهم يقولون األرض أرضنا بنص قول نبينا؛ فنحن  دخلوا األرض المقدسة التي كتب اهللا لكم ))يا قوم ا ((

سينا وما , ملا دخلوا نقاتل للوصول إىل أرض كتبها اهللا لنا؛ ويذكر أنه ملا كانت هزمية عام سبع وستني ميالدي
ويبكي ألنه رجع إىل  ,يسجد عليه واحد من اجلنود يأخذ الرتاب ويقبله مثالاستولوا عليه من بالد العرب صار 

  ؛ قومية بائسة طائشة فال خري فيها أرضه اليت وعد؛ فصاروا يقاتلون عن عقيدة؛ أما عن
هود مل تقم هلم قائمة بعد أن الوجه األول: أن ذلك خاص باليهود وأن الي واب عندنا على وجهني؛طيب إذا اجل

وا بعد ذلك من خيرب؛ والقول الثاين: أن املراد اليهود أجل هللا عليه وسلم من املدينة مثهم الرسول صلى اأجال
  والنصارى لكن بشرط أن يكون املقابل هلم يقاتل لإلسالم لتكون كلمة اهللا هي العلياء .

بل  ,فيها قراءتان ضربت عليهم الذلة )) ((قوله:  ما ثقفوا )) عليهم الذلة أين تضرب ((مث قال عزوجل: 
م بدل من عليهِ  الذلة )) مِ عليهِ  ((هاتان القراءتان؛ والثالثة:  م ))عليهُ  ((والثانية:  )) مُ عليهِ  ((ثالث قراءات: 

  طيب.م؛ فصار اهلاء فيها قراءتان: الضم والكسر؛ وامليم فيها قراءتان: الضم والكسر؛ عليهُ 
الذي  الفلوسلى ومسى ذلك ضرباً كالضرب ع ,من الذي ضرا ؟ اهللا عزوجل ضربت عليهم الذلة )) ((وقوله: 

رب يكون فيه ما تعرفون الفلوس ؟ النقد احلديدي هذا, معروف, هذا إذا ضُ يبقى منطبعاً ال يزول مبسح األيدي، 
ضرب, اسم الضارب مثال يف الدولة الفالنية, أو بيان أن هذا نسبته نصف قرش, قرش أكثر أقل, هذا ضرب 

  ميكن أن تتغري. مافكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم ألنه ينطبع ما يتغري, 
لةُ (( وقوله:  ا تدل على ذلة معينة خمصوصة, لَ عْ على وزن فِ  )) الذقال ابن مالك:ة, وهي ختتلف عن الذل أل  

      ةوِفْعَلة هليئٍة كِجْلس     ةوفـَْعَلة ملرة كَجلس
يعين ِجْلَسة معروفة،  ,تقول: جلس فالن ِجْلسة األسدعلى وزن ِفْعلة أي: ذلة خمصوصة كما  ةِذل على كل حال 

فكما أن النقش  )) ُضرَِبْت َعَلْيِهمُ (( خترج من قلوم؛ ألنه قال:  ماذلة ـ والعياذ باهللا ـ ؟ هي هذه الِذلة طيب ما 
  يف السكة املضروبة ال يتحول وال يزول فكذلك هذه الذلة.

عندي: أين ما مكتوبة أين وحدها, كذا عندكم ؟ والقاعدة أا متصل بعضها ببعض, مقرونة  )) َأْيَن َما ثُِقُفوا(( 



َواقْـتـُُلوُهْم (( تعاىل: وجدوا, قال اهللا  :يعين )) َأْيَن َما ثُِقُفوا(( أينما, لكن ما عليه املصحف قاعدة قدمية, قوله: 
من بين إسرائيل أيضا فهؤالء اليهود والنصارى  هم،حيث وجدمتو  :] يعين191[البقرة:  )) َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ 

  يف أي مكان كانوا من األرض فهم أذالء؛ ألن اهللا ضرب عليهم الذلة. ,ضربت عليهم الذلة
  الة ال تكون الذلة مضروبة عليهم.ففي هذه احل .)) ِإال ِبَحْبٍل ِمَن اللِه َوَحْبٍل ِمَن الناسِ (( : لكن يقول

حبل من اهللا  اإلسالم الكائن من اهللا, وهو اإلسالم, ألن ,املنجي من هذه الذلة السبب يعين: من اهللا احلبل
يعصم به اإلنسان نفسه وأهله وماله, وعلى هذا يكون املراد حببل اهللا هنا أيش ؟ اإلسالم, ألن احلبل هو السبب, 

  أي بسبب من اهللا وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. 
هللا العهد, العهد الذي يكون بني املسلمني وبني هؤالء الكفار, يبقون عندنا يف ظلنا وحراستنا وقيل املراد حببل ا

  ألم معاهدون أهل ذمة. 
فاملراد به األمان الذي جيري بني الرجل الواحد واملأسور مثال, وذلك أننا إذا  (( وحبل من الناس ))وأما قوله: 

( من دخل بيته مكة:  فتحه, كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن جنري أهل
هذه إجارة خاصة, اإلجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد ال يتعدون علينا وال نتعدى عليهم وال  فهو آمن )

دة وما أشبه حيموننا وال حنميهم, وهذا كما يوجد يف الوقت احلاضر يف العهود الدولية, كعهد ميثاق األمم املتح
  ذلك .
واليهود يؤذون املسلمني من مجيع النواحي, فهل يشمل هذا  (( لن يضروكم إال أذى )): يقول اهللا تعاىل: السائل
  ؟ ...الضرر 
ويضروم بالقتل واجلرح وسيب املال وما أشبه ذلك,  ,: مسعتم كالمه ؟ يقول: إم اآلن يؤذون املسلمنيالشيخ

  ا لعرفه, لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم.شكال ؟ وأظن أن آدم لو كان يقظاإلفما هو املخرج من هذا 
: ذكرنا أن هذه اآلية خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه, وهذا ال يكون إال ملن اتصف ديهم, الطالب

  دي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه, وأما من اتبع غري ذلك فله الذلة.
  أحسنت. أعرفت ؟: الشيخ
  مثال ؟ : بس الضررالسائل
: الضرر احلاصل اآلن من اليهود أن غريهم من الكفار على املسلمني ألن املسلمني أنفسهم ما قاموا الشيخ

  أنتم أيها املسلمون ومن على شاكلتكم, هذا الفرق . )) لن يضروكم ((بالواجب, واهللا يقول: 
ليه وسلم بضرر عظيم يف غزوة أحد, وحني موته مات بأثر السم من : شيخ أمل يصب النيب صلى اهللا عالسائل



  اليهودية, وأيضا يف غزوة بين املصطلق أصيب يف عرضة وأهله, فهل ختلف الشرط ؟ 
  : ال, نقول هل تضرر بذلك ؟ الشيخ
  : نعم تضرر.السائل
  : بأي شيء ؟الشيخ
  ة أحد.: أثر السم وجده يف قلبه, وأيضا كسرت رباعيته يف غزو السائل
  : من الذي يقابله ؟الشيخ
  : املشركون.السائل
   : وهذا ؟ يف اليهود والنصارى أهل الكتاب.الشيخ
  ؟ ...: السائل
(( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن : ال, اهللا يقول: الشيخ

   . يضروكم إال أذى ))
  مثل الطبع على القلب ؟تكون  وضربت عليهم الذلة ))(( : هل معىن الذلة يف قوله: السائل
  : نعم, الضرب معناه الطبع على القلب .الشيخ
: كما يذكر أهل التاريخ يف غزوة مؤته كان الذين يقاتلون الروم وهم النصارى أغلبهم من الصحابة ومع السائل

  ذلك نكل م, كما هزموا ؟
: صحيح, لكن مساه الرسول صلى اهللا عليه وسلم فتحا, ملا احناز م خالد رضي اهللا عنه إىل اجلبل الشيخ

فسماه فتحا, صحيح أن منهم من قتل ال شك يف  ( ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح اهللا عليه )وسلموا قال: 
   ها.هذا القتل لن يضرك, ألنه ينتقل من دار إىل أعلى منإن هذا, ولكن قد نقول 

ان بعض املعارك ك  ,تقابل الروم يف الشامتذهب اجليوش عندما كانت عمر و  بعد أيب بكر ,غريهاأقول : السائل
  ن ؟ يهزم فيها املسلمو 

ميكن يضروم إال أذى, حىت الضرر احلاصل قد يكون  ما: نعم لو هزموا, لكن معىن اآلية تدل على أنه الشيخ
  ة والغلبة دائما, ميكن حيمل على هذا. مبنزلة األذى, يعين ما يكون النتيج

ين وغريهم إذا قدروا االستثناء أن يكون متصال, ودائما نرى املفسر : شيخ قلنا إن االستثناء األصل فيه السائل
  لكن ؟ـ لكن, هل هذا ضابط مطرد أن االستثناء املنقطع يقدر ما بعده بـ املنقطع أتوا ب

  : أي نعم.الشيخ



  يقدر حبرف غري لكن ؟: أال ميكن أن السائل
  : ألن لكن هي اليت لالستدراك, واالستثناء املنقطع استدراك .الشيخ
  : هل يدخل يف اليهود والنصارى الشيعة واملنافقني على تعدد أجناسهم يف أذيتهم للمؤمنني ؟السائل
يؤذوم  واذا كان: على كل حال املنافقون يؤذون املؤمنني بال شك, لكن هل يؤذوم بالقول والفعل, إالشيخ

  بالقول والفعل على وجه فيه الضرر محلت اآلية على قوم آخرين ال يضروم إال أذى .
  إذا كانت املقاتلة مجاعية أو إذا كان اإلنسان منفردا ؟ ...: الضرر الذي السائل
قيقي وقاتلناهم فإم سالم احلحنن املسلمني على اإلاجتمعنا : ال الظاهر خمالفة مجاعية, يعين مثال لو أننا الشيخ

  علينا. ينصروا لن
  ؟ ...: لو قاتل شخص مبفرده السائل
  : ما التزم اهللا به .الشيخ
, حىت ذكرنا أم بينهم يدل أنه ما تكون فيه مقاتلة(( وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار )) : شيخ يف قوله: السائل

  ؟ ...يهربون مع أول سهم يصل إليهم قد 
  الفاعل من ؟  (( وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ))؟  : اخلطاب ملنالشيخ
  : اليهود .السائل
  : هؤالء أمامه عرب .الشيخ
  (( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا )).: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم, قال اهللا تعاىل: الشيخ

وهو ؟ اهللا عز وجل, فأمه للعلم به,   ,)) مل يبني الضارب ولكنه معلوم ضربت عليهم الذلة قوله تعاىل: ((
لكن من طريقة القرآن أن األشياء غري و مع أن اهللا هو الذي خلقهم,  (( وخلق اإلنسان ضعيفا ))كقوله تعاىل: 

املرغوبة يعرب اهللا عنها بصيغة الفعل املبين للمجهول, خبالف األشياء املرغوبة فيعرب عنها باسم الفاعل, كقوله 
  .ال ندري أشر أريد بمن في األرض أم أراد بهم ربهم رشدا )) (( وأناتعاىل: 

 من الكتاب أهل املراد هل ولكنالضمري يعود على أهل الكتاب,  (( ضربت عليهم الذلة ))طيب هنا يقول: 
 بعض وقال. باليهود خاص إنه: بعضهم فقال العلم أهل هذا يف اختلف ؟ باليهود خاص أنه أم والنصارى اليهود
 آَمنَ  َوَلوْ (( ه: قول يف املذكورين الكتاب أهل على يعود عليهم الضمري ألن العموم؛ واألصل عام، هو بل: العلماء

 أنه ُقدر وإذا والنصارى، اليهود من الكتاب أهل على يعود الضمري: فنقول] 110: عمران آل[ )) اْلِكَتابِ  َأْهلُ 
 مضروبة الذلة أن فاألصل وإال ,األصل خالف فهو يقتضيه، لسبب ذلك فإمنا األوقات من وقت يف عز هلم صار



  .عليهم
لةُ  َعَلْيِهمُ  ُضرَِبتْ (( : وقوله م تعاىل اهللا أن: أي اإلهانة، مبعىن هنا الذلة )) الذأها.  

 َأْينَ ((  :الزائدة )) ما( ( عمومها ويؤكد األمكنة، عموم على أيضاً  تدل مكان ظرف: أين )) ثُِقُفوا َما َأْينَ (( و
  .عليهم مضروبة الذلة فإن وجدوا مكان اأمي يف يعين وجدوا، مبعىن )) ثقفوا(( و ,)) ثُِقُفوا َما

   .)) الناسِ  ِمنَ  َوَحْبلٍ  اللهِ  ِمنَ  ِبَحْبلٍ  ِإال (( : تعاىل قال
ومسي السبب حبًال ألنه يوصل إىل املقصود كما يوصل احلبل إىل املقصود فيما لو أدىل احلبل هو السبب, 

قال بعض أهل العلم: إن احلبل من احلبل من اهللا ما هو ؟ بئر مثًال، فإنه يتوصل به إىل املقصود،  يفاإلنسان دلوه 
فيكون املراد باحلبل  ,أذالء إال أن يسلموا، فهم وفيه النصر اهللا هو اإلسالم؛ ألن اإلسالم فيه العزة وفيه الظهور

من اهللا اإلسالم، فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة، وقيل: املراد باحلبل من اهللا الذمة، يعين أن يكونوا من أهل 
الذين بيننا, جيب وذلك أن اإلسالم حيمي أهل الذمة ويدافع عنهم، وهلذا جيب علينا بالنسبة ألهل الذمة  ,الذمة
ايُتهم ممن يعتدي عليهم يف ماٍل أو دٍم أو عرٍض؛ ألم حتت رعايتنا وهم يبذلون لنا اجلزية ما مل ينقضوا محعلينا 

 الذمة، فإن نقضوا الذمة فإم يعودون كاحلربيني يـُْقَتلون النتقاض عهدهم، فصار املراد باحلبل من اهللا على قولني:
  صار الناس فيه على قولني:

  نه اإلسالم.إقول: 
 . نه الذمةإقول الثاين: وال



وهلذا جيب علينا بالنسبة ألهل الذمة الذين بيننا جيب علينا محايتهم ممن يعتدي عليهم يف مال أو دم أو عرض 

فإن نقضوا الذمة فإم يعودون كاحلربيني يقتلون  ,وهم يبذلون لنا اجلزية ما مل ينقضوا الذمة ,ألم حتت رعايتنا

على قولني، صار الناس فيه على قولني؛ قول: إنه اإلسالم؛ والقول  اهللاالنتقاض عهدهم؛ فصار املراد باحلبل من 

  الثاين: إنه الذمة.

أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون  العموم يعين بسبب من الناس أي هفإن ظاهر وحبل من الناس ))  ((أما قوله: 

هد كالذي جيري بني املسلمني م ويعزوم؛ ولكن ما هو احلبل من الناس ؟ قيل: إنه العهد واألمان؛ فالعاويمعن

وأن تبقى هدنة كما حصل يف غزوة احلديبية؛  ,حيصل بينهم عهد أن ال يعتدي أحد على أحد ,وبني الكفار

واألمان: أن يدخل رجل من املشركني أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من املسلمني يؤمنه؛ والفرق بني 

قد أجرنا من  (د من املسلمني؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: العهد واألمان: أن األمان يصح من كل واح

يعين بني اإلمام أو قائد اجليش أو ما أشبه  ,والعهد ال يكون إال بني أهل احلل والعقد ,أجرت يا أم هاني )

 ا ذلك؛ والفرق بني العهد واألمان والذمة: أن الذمة تثبت ألهل الذمة حقوقا جتب على املسلمني يدافعون

عن ذلك اجلزية منهم؛ فاحلبل من الناس هو  ايعين يأخذ املسلمون عوض ,عنهم؛ وهلذا يأخذون عوضا عن ذلك

العهد واألمان والنصرة  بهأي بأن يكون املراد  ,حيتمل أن العهد من الناس أعم من ذلكو ؛ العهد واألمان

إن اليهود أذلة قد ضرب اهللا عليه الذلة ف ,واإلعزاز، كما حصل لليهود اآلن من النصارى من األمريكان وغريهم

لكن األمم النصرانية اآلن تساعدها وتعززها ال حمبة هلا ولكن من أجل أا ضد املسلمني، فيكون املراد  ,واهلوان

بل من الناس هنا ما هو أعم من العهد واألمان؛ ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن األوىل أن يبقى على احلب

  فيكون املراد حببل من الناس أي مساعدة منهم ومحاية كالعهد واألمان والنصرة والوالية وما أشبهها.عمومه؛ 

 والذين تبوءوا الدار واإليمان )) ((أي رجعوا؛ ومنه قوله تعاىل:  )) باءوا وباءوا بغضب من اهللا )) (( ((قال: 

رجعوا بغضب من اهللا أي واالستقرار، املعىن أم  أي سكنوها؛ فهذه املادة الباء واأللف واهلمزة تدل على الرجوع

يكون باختيار  الفعلي: أن الفعلينفعايل و االللغضب؛ والغضب صفة انفعالية ال فعلية؛ والفرق بني  مصطحبني

االنفعايل يكون بغري اختيار اإلنسان وهو من القوى الباطنة؛ فالغضب و  وباجلوارح الظاهرة كالبطش مثال؛ اإلنسان

حيمر وجهه وتنتفخ  ,ريه أحد من الناس فيغضبه، يستثعالية وليست فعلية وهلذا تأيت لإلنسان بغري اختيار صفة انف

ورمبا يطلق نسائه ورمبا ينتحر أيضا ـ نسأل اهللا العافية ـ فالغضب إذا  ,أوداجه ويقف شعره ورمبا يقتل من أمامه

ة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم فيفور ويغضب؛ صفة انفعالية، وهو كما قال النيب عليه الصالة والسالم مجر 

؛ االيت ال ميكننا أن نعرف كيفيته هذا بالنسبة لغضب اإلنسان اآلدمي البشر؛ أما غضب اهللا فهو صفة من صفاته



صفات ثابتة هللا عزوجل على اللكنه الشك صفة قائمة باهللا، يغضب ويرضى ويسخط ويكره وحيب، كل هذه 

  الوجه الذي يليق به.

من هذه لالبتداء أي بغضب صادر من اهللا؛ وهذه اجلملة مما يؤيد القول بأن املراد  بغضب من اهللا )) ((وقوله: 

ألم هم املغضوب عليهم؛ قلنا إن من هي  ,ن ؟ اليهود، أن املراد م اليهودمَ  ضربت عليهم الذلة )) ((بقوله: 

لالبتداء أي بغضب صادر من اهللا؛ ورمبا يقول قائل: إا أعم من أن يكون الغضب صادرا من اهللا، بل بغضب 

ويكون املراد بالغضب غضب اهللا وغضب غريه؛ وهذا هو السر يف  ,من تقدير اهللا؛ وعلى هذا تكون من للسببية

ومل يقل: غري الذين غضبت  مت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين ))صراط الذين أنع ((قوله: 

  عليهم؛ ألن هؤالء مغضوب عليهم من قبل اهللا ومن قبل أولياء اهللا.

من الضارب يا خباري ؟ اهللا؛ واملسكنة هي الفقر، املسكنة هي الفقر؛ فهم  وضربت عليهم المسكنة )) ((

وإمنا الغىن  ,عندهم غىن؛ ولكن جيب أن نعلم أن الغىن ليس كثرة العرضأذالء ليس عندهم شجاعة ، فقراء ليس 

اليني املاليني  لو حصل اإلنسان منهم مفقر حىتد ضربت عليهم املسكنة دائما يف غىن النفس والقلب؛ فهؤالء ق

إال وهم  ال ميكن أن يبذلوا فلسا موأ ,فهم يف فقر؛ ولذلك حىت اآلن جند أن اليهود أحرص الناس على املال

وهذه حاهلم ومن مث صاروا من أغىن العامل  ,يأملون أن حيصلوا درمها، وال يبذلوا درمها إال ويأملون أن حيصلوا دينارا

  إن مل نقل هم أغىن العامل؛ لكنهم أغىن العامل بكثرة العرض ال بالقلب والنفس فهم أشد الناس فقرا.

الغضب واملسكنة؛ واملشار و املشار إليه ما سبق من ضرب الذلة ذلك  ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا )) ((

شارة عادت إليها باعتبار أا مذكورة؛ فيكون تقدير اإلشارة: اإلألن  ,إليه هنا مفرد مذكر؛ وإن كان ثالثة أشياء

  ؟  ))بأنهم ذلك (( الباء ويش معناها  )) بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا ((ذلك املذكور ؛ 

  : الباء حرف جر, الطالب

 وكلمة كان ((كانوا يكفرون ))أي ذلك بسبب أم كانوا يكفرون بآيات اهللا؛  ,السببية، الباء للسببية: الشيخ

فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك؛ فإم   يكفرون )) (( تدل على اتصاف امسها خبربها؛ و

اجعل لنا إلها كما  ((حىت إم قالوا لنبيهم عليه الصالة والسالم: كانوا يكفرون بآيات اهللا مع ظهورها وبياا 

ومن مجلة كفرهم أم كفروا مبحمد  ,إن اهللا إله واحد؛ فهم يكفرون بآيات اهللا :مع أنه قد قال هلم لهم آلهة ))

بنه ومع ذلك كفروا صلى اهللا عليه وسلم مع أم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؛ وال أشد معرفة من معرفة اإلنسان ال

  به عليه الصالة السالم.



وهي العالمة، العالمة على الشيء اليت إذا وجدت كان الشيء  اآليات مجع آية يكفرون بآيات اهللا )) ((وقوله: 

موجودا ألا عالمته، كما لو قلت لك مثال: عالمة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس جبل؛ فهنا مىت 

  بل فهي طالعة.اجلرأيت الضوء على رأس 

آيات اهللا تنقسم عند أهل العلم إىل قسمني: آيات كونية؛ وآيات شرعية؛ وكلها عالمات على اهللا عزوجل؛ أما 

اآليات الكونية فهي املخلوقات مثل الشمس والقمر واألرض والنجوم واجلبال والشجر والدواب وغريها، كل 

   :خملوق هللا فهو آية من آياته سبحانه وتعاىل

  تدل على أنه واحد .   آية له كل شيء ويف  

وإن شئت فقل: ما جاءت به  ,يعين اليت أنزهلا اهللا على الرسل ,أما اآليات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب

الرسل ليعم الكتب والسنن؛ ومعىن كون الشيء آية: أن غري اهللا ال ميكن أن حيصل له ذلك أو أن يأيت به؛ ألنه 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون  ((يكن آية؛ يقول اهللا عزوجل:  لو أمكن أن يأيت به مل

بأي  هذا حتد من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولوا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه ))

باب، ال يستطيعون أن ية الذيات الكوناآلاآليات ؟ باآليات الكونية، حتدى اهللا عزوجل هؤالء بأصغر آية من 

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا  ((ولو اجتمعوا له؛ يف اآليات الشرعية يقول اهللا عزوجل:  خيلقوه

وهلذا صار آية؛ ال ميكن أن يأيت أحد مبثل ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ))  بمثل هذا القرآن

ع القصص وعدالة األحكام وبالغة الكالم إىل غري ذلك، لو مل يكن القرآن أبدا ال من جهة صدق األخبار ونف

لو قرأته كم مرة مللته وتركته؛ أما القرآن  منه إال أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته؛ بينما غريه من الكالم

واحد نقرأ الفاحتة يف اليوم ؟ على األقل سبع عشرة مرة، يف اليوم ال ها من مرةفسبحان اهللا ال متل؛ الفاحتة كم نقرأ

عليها على األقل سبع عشرة مرة؛ ومع ذلك تقرأها يف الركعة الثانية كأنك مل تقرأها يف الركعة األوىل من إشفاقك 

  من آيات اهللا سبحانه وتعاىل. وحمبتك هلا؛ وهذا الشك أنه

  ع آيات شرعية.طيب إذا اآليات الكونية هي املخلوقات؛ الشرعية ؟ يعين ما جاءت به الرسل، كل الشرائ

ال ميكن للغري أن يأيت مبثلها؛ وذكرنا لكم مثالني يف التحدي باآليات  ,ملاذا مسيت آية ؟ قلنا ألا تعجز الغري

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن  ((الكونية والتحدي باآليات الشرعية، التحدي باآليات الكونية: 

, نريد دليال التحدي بالشرعية الشرعية ؟ ولو اجتمعوا له ))؛ الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو   ((: للتحدي ا ؟ الطالب

  أحسنت متام.الشيخ:  كان بعضهم لبعض ظهيرا ))؛



ة تتعلق بالربوبية واأللوهية؛ وهلذا هي منهج عبادة اآليات الكونية والشرعية؛ الكونية تتعلق بالربوبية والشرعي

يا مجاعة ! اآليات الكونية تتعلق بالربوبية  حطوا بالكمللخلق، كما أا من حيث كوا حكما تتعلق بالربوبية؛ 

ق منهج، عبادة؛ ومع ذلك هلا عالقة وصلة بالربوبية ألا حكم واحلكم يتعل ,والشرعية تتعلق باأللوهية ألا شرع

  ؟ بالربوبية ألن الرب هو اخلالق املالك املدبر.شيء  بأي

هذا أيضا من أفعاهلم الشنيعة أم يقتلون األنبياء؛ وهذا أعلى ما يكون من  ويقتلون األنبياء بغير حق )) ((

تلون هؤالء يق؛ اجلناية على البشر، الضرب، احلبس، اإلهانة، األذى، كله دون القتل؛ فأعلى أنواع األذية القتل

قتال إما ذحبا بالسكني أو رميا باحلجر أو بالسهم أو بغري ذلك؛ املهم أم ـ والعياذ باهللا  ـاألنبياء، يقتلون األنبياء 

  ، بالتوحيد بكفرهم بآيات اهللا؛ والرسالة بقتلهم األنبياء.فأخل هؤالء بالتوحيد والرسالة ,يقتلون األنبياء

هذه الكلمة  بغير حق)) ((هذه الصفة ليست قيدا؛ ولكنها كشف وإيضاح؛ انتبه هلذه  بغير حق )) ((وقوله: 

قتل األنبياء إىل قسمني: قسم  ليست قيدا؛ لكنها كشف وإيضاح؛ كيف ؟ لو قلنا إنه قيد لزم من ذلك أن ينقسم

اح والكشف صار املعىن حق؛ وهذا ال يكون؛ ألن قتل األنبياء كله بغري حق؛ ولو قلنا إا لإليضحبق وقسم بغري 

أي أن قتل األنبياء بغري حق، قتل األنبياء بغري حق؛ فيكون  ,فال تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع ,خيتلف

املقصود بذلك شدة التوبيخ، فيكون املقصود بذلك شدة التوبيخ هلؤالء، وأم يقتلون أشرف اخللق بغري حق؛ 

 ((قوله:  يها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ))يا أ ((هذه هلا نظائر منها قوله تعاىل: 

الذي خلقكم صفة للقيد وإال لإليضاح والبيان ؟ لإليضاح والبيان؛ ألنك لو  اعبدوا ربكم الذي خلقكم ))

 لزم من ذلك أن يكون الرب ربني: ربا خلق؛ وربا مل خيلق؛ واألمر اعبدوا ربكم الذي خلقكم )) ((جعلتها قيدا 

يا أيها الذين آمنوا  ((ليس كذلك؛ بل الرب هو اخلالق؛ فيكون هذا بيانا وكشفا؛ ومن ذلك أيضا قوله تعاىل: 

هذا  لما يحييكم )) ((إذا دعاكم الرسول ملا حيييكم؛ فقوله:  استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ))

ليس  لما يحييكم )) ((العكس؟ طيب قوله: بالشيخ: العكس العكس؛ الطالب: قيد وليس للكشف والبيان؛ 

ينقسم إىل للمؤمنني قيدا ولكنه كشف وبيان؛ ألنك لو جعلته قيدا لكان دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

بيان  لما يحييكم )) ((قسمني: قسم يراد به اإلحياء؛ وقسم يراد به اإلماتة؛ وهذا غري صحيح؛ إذا فقوله: 

  نه صلى اهللا عليه وسلم ال يدعوا الناس إال بشيء حيييهم .وكشف ملا يدعوا إليه وهو أ

  بيان أن قتل األنبياء بغري حق مهما قتل. بغير حق )) (( :هذه اآلية مثال ثالثطيب  

هذا  ذلك بما عصوا )) ذلك بأنهم كانوا يكفرون )) (( ((هذا من باب التوكيد  ذلك بما عصوا )) ((يقول: 

من باب التوكيد ألن الكفر عصيان؛ لكن كأن اجلملة هذه ـ واهللا أعلم ـ كأا تعليل لذلك؛ ملاذا كان الكفر سببا 



عود إىل قتل ت وكانوا يعتدون )) ((لضرب الذلة عليهم واملسكنة والغضب ؟ ألنه عصيان، عصيان وخمالفة؛ 

أنه كله معصية لكن هذا إىل العدوان أقرب وهذا إىل بع العلم م ,األنبياء؛ فقتل األنبياء عدوان والكفر باهللا معصية

  املعصية أقرب.

  هو مبتدأ الدرس ؟ ))يضروكم  لن ((طيب إذا يف هذه اآلية فوائد؛ أظن ما سبق تكلمنا عن فوائده ؟ يعين 

اليهود فيه دليل على أن أهل الكتاب من  لن يضروكم إال أذى )) ((من فوائد هاتني اآليتني أوال: قوله: 

؟ نقول: نعم شاهد لذلك، ملا كان املؤمنون على اإلميان  والنصارى لن يضروا املسلمني؛ وهل الواقع شاهد لذلك

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم  ((أما ملا تفرقوا ومتزقوا واختلفوا يف دين اهللا فإن اهللا يقول:  ,احلق

  لن يضروكم إال أذى )) . ((الضمان من اهللا  مل حيصل نعم مل يتحقق هلم هذا في شيء ))

وإن يقاتلوكم  ((نتصر من ؟ املسلمون ملسلمون وأهل الكتاب يف القتال فاملومن فوائد اآلية: أنه لو تقابل ا

اختلفوا ولكن ملا  ,ربه ؟ صدق ملا كان املؤمنون على اإلميان احلقولكن هذا اخلرب هل صدق خمَ يولوكم األدبار )) 

ومل يلتزم هلم وكانوا فريسة ألعدائهم من اليهود  ,البينات رفع اهللا عنهم هذا االلتزام من بعد ما جاءهموتفرقوا 

والنصارى؛ واعلموا بارك اهللا فيكم أنه كلما بعدنا عن اإلسالم زاد افرتاس هؤالء األعداء لنا؛ ووجه ذلك أن 

ومعلوم أن هؤالء بالنسبة للقوة املادية  ,وأخرى املوازنة بني قوى مادية تاملسلمني إذا ختلوا عن اإلسالم بقي

ألننا إذا أضعنا أمر اهللا أضعنا القوة املادية؛ فإن من مجلة أمر اهللا أن يكون لدينا قوة مادية؛ إذا منا, سيكون أقوى 

رجة ؛ وكل درجة بدرجة كلما نزلنا دفكلما أضعنا أمر اهللا حصل هلم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر اهللا

ارتقوا درجة؛ وهذا األمر هو الواقع، اآلن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمني ولكنها 

 ونحىت يف بالد املسلمني ليست السيطرة للمسلمني مع األسف؛ ال نقول إم مغلوبون عسكريا قد يكون ,لغريهم

الكفار، من اتباع اهلوى  سلمني اآلن فكريا هملكن مغلوبون فكريا؛ ألن الذي يقود املو غري مغلوبني عسكريا 

وصاروا يدبرون  يف الواقع,وفتح أبواب الكفر على اختالف مسمياته حىت ضاع املسلمون  ,د عن سبيل اهللاوالص

ال، إذا استعمرت األفكار بالنسبة للقادة فسد  ري أن حتتل العساكر بالد اإلسالممن اخلارج وليس من شرط التدب

  جيب أن نكون منهم على حذر.الناس؛ وهلذا 

؟ حني كان  ربه مىتنقول إن هذا اخلرب صدق خمَ  )) وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ((املهم أن قوله تعاىل: 

ألم  نصرت بالرعب مسيرة شهر ) ( :منهم مسرية شهر ااملسلمون متمسكني باإلسالم؛ كان عدوهم مرعوب

  متمسكون بدين اهللا منصورون بنصر اهللا .



ومن فوائد هذه اآلية: أن أهل الكتاب إذا قاتلونا ال يكتفون بوضع السالح بل يولون األدبار يهربون ال ميكن أن 

وهذا أشد ما يكون من االزام، عدوك إذا هرب منك  يولوكم األدبار )) ((يقفوا حول املسلمني؛ وهلذا قال: 

  يطرة.ووالك دبره حينئذ تسيطر عليه متاما، تسيطر عليه أمت الس

؟ نقول: ال ن علينا أو ال ينصرون نصرا مطلقاومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء ال ينصرون؛ وهل املراد ال ينصرو 

وإال فسينصرون علينا بقدر ما أمهلنا  ,عقيدة وقوال وعمال ,ينصرون علينا وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بديننا

  من ديننا .

  ))... ة ضربت عليهم الذل ((مث قال اهللا تعاىل: 

ل سيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة؛ فهم أذاب واللكتلمن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء الذين ينتسبون 

يعين لو كان مع  ,ال ميكن أن يشهر السالح على من عدى عليه بغري السالح الناس حىت إنه قيل: إن اليهودي

  سالح وعدى عليه شخص ليس معه سالح سقط السالح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة . ياليهود

ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء اليهود قد يكون هلم عزة حببل من اهللا أو حببل من الناس؛ طيب حنن قلنا إن املراد 

ألم إذا أسلموا مل يكونوا من  ,نقطعالذمة؛ إن كان هو اإلسالم فإن االستثناء م وأحببل من اهللا إما اإلسالم 

  أهل الكتاب صاروا من املسلمني؛ وإن كانت الذمة فاالستثناء متصل .

  حبل من الناس .تفع عنهم الذلة حببل من اهللا أو ومن فوائد هذه اآلية: أن أهل الكتاب قد تر 

وهذا هو  حبل من الناس ))و  ((ومن فوائدها: أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل؛ وهذا عائد إىل قوله: 

عدل بل فيهم أهل اجلور وأهل هل الواقع احملسوس أن من الناس من ينصر غريه بالباطل؛ ألن الناس ليسوا كلهم أ

  يساعدون أهل العدوان . نالعدوان الذي

  وباءوا بغضب من اهللا )). ((ومن فوائدها: إثبات الغضب هللا عزوجل؛ لقوله: 

اجلماعة يف مثل هذه الصفة إثباا هللا على الوجه الالئق به؛ وأن اهللا يغضب وينتقم؛ ولكن ومنهج أهل السنة و 

؟ قالوا ألن الغضب  أهل البدع يقولون إن اهللا ال يغضب وحاشاه من الغضب؛ قدموا الرأي على النص؛ ملاذا

 عزوجل منزه عن ذلك، غليان دم القلب لطلب االنتقام، هذا الغضب، غليان دم القلب لطلب االنتقام؛ واهللا

أحد صمد، ليس له قلب مبعىن أنه ال حيتاج إىل ذلك ألنه أحد صمد؛ قال ابن عباس: الصمد الذي ليس له 

جوف؛ فعلى هذا يقولون إن الغضب الذي وصف اهللا به نفسه ليس بثابت له ألنه منزه عنه؛ الغضب غليان دم 

وهلذا ال يكون الغضب إال يف مقام القوة ويقابله احلزن يكون  القلب لطلب االنتقام؛ عرفتم ؟ واهللا منزه عن ذلك؛

ولكن أهل السنة واجلماعة قالوا: لسنا أعلم باهللا من نفسه وقد وصف نفسه بالغضب؛ طيب يف مقام الضعف؛ 



اهللا لنفسه باا واحد جيب إثباا بدون  هافنحن نؤمن بالغضب بأن اهللا بغضب؛ وأن مجيع الصفات اليت أثبت

ل؛ وال يلزم إذا كان غضب املخلوق هو غليان دم القلب لطلب االنتقام أن يكون هذا املعىن هو الذي يوصف متثي

غضب اخلالق واملخلوق فرقا كما أن بني ذواتيهما فرقا؛ إذا الغضب ثابت هللا ولكننا ال نعلم أن بني  اهللا به؛ بل

  إليه. ةنعلم كيفيته، كيفيته موكول

ة هو غليان دم القلب ؟ نقول: هذا غضب املخلوق أما غضب اخلالق فيختص به؛  فإن قالوا: الغضب لغطيب 

قلب ملا ينفعه أو كما أنكم أنتم تثبتون اإلرادة هللا تقولون إن اهللا مريد مع أن اإلرادة إرادة املخلوق هي ميل ال

أو  ؟ لطلب منفعيت يءش ألي هشيء أريدالرادة، أنا عندما أريد اإلمضرة، هذه يضره أي لطلب منفعة أو دفع 

حنن نثبت هللا إرادة تليق به وختالف إرادة  ؟ سيقولون: ال؛ لدفع مضريت؛ هل اإلرادة اليت أثبتموها هللا ذا املعىن

فإما أن تنفوا  ,الباب واحدفن تثبتوا هللا غضبا يليق به خمالفا لغضب املخلوق، إذا أاملخلوق؛ نقول: جيب عليكم 

وهم يرون أم  ,السلف؛ وإن نفوا ما أثبتوا وافقوا املعتزلة وانفيتم؛ فإن أثبتوا ما نفوا وافقأن تثبتوا ما إما ما أثبتم و 

وال أدل على ذلك من فعل أيب احلسن األشعري  ,يف حرب مع السلف ويف حرب مع املعتزلة، حياربون املعتزلة

ى املعتزلة وأنكر عل ,زيل، مث هداه اهللارمحه اهللا كان معتزليا وبقي على االعتزال أربعني سنة، أربعني سنة وهو معت

  هم وخطأهم وخطرهم وخطلهم فتربأ منهم.إنكارا عظيما وبني زيف

يعتقدون  يقولون إن السلف جمسمة، ممثلة؛ إذالسلف يتربأ منهم الذين قالوا إننا ال نثبت الغضب هللا؛ ألم  طيب

؛ فنحن نقول ا صاروا ال إىل هؤالء وال إىل هؤالءأن من أثبت هللا الصفات على وجه احلقيقة فهو جمسم ممثل؛ وهلذ

هم ال يثبتون اجلميع املعتزلة؛ و  هلم كما أثبتم هللا إرادة تليق به فأثبتوا له غضبا يليق به؛ وإال فانفوا اجلميع لتوافقوا

  مذهبهم وأعين بذلك األشعرية. منوال ينفون اجلميع كما هو معروف 

   ؟مباشرة إىل السنة من االعتزال انتقل األشعري فهمنا من كالمكم أنه أبو احلسن : السائل

من برهة لكنه انتقل إىل مذهب الكالبية، عبد اهللا بن زيد بن كالب وبقي عليه  ,ال ما انتقل مباشرة: الشيخ

  سلف اخلالص .الالزمن مث حتول إىل 

أا ليست تقييدية  ))... وا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبد ((قوله تعاىل: : قلنا أن الصفة يف السائل

خاطب املشركني الذين كانوا يعبدون أا تقييدية باعتبار أن اهللا تعاىل يصح أن نقول  ما ,لبيان الواقعهي بل 

ال ينفعون وال يضرون تعبدوم والذين يقول: اعبدوا ربكم الذي خلقكم ليس األرباب الذين  وهو ,أربابا غري اهللا

  ؟ 



قدوا آهلة وإال يعت ,نعم اخلطاب هذا عام للمشركني وغري املشركني؛ واملشركون ال يعتقدون أن هذه أربابا: الشيخ

  ون بأا هللا وحده .فالربوبية يؤمن

ابن  مذهب  أوال مث على االعتزال  كان علىأنه   معلوم ,هم أتباع أيب احلسن األشعريكمذهب األشعرية  : السائل

  ؟  ...املعتزلة مذهب  علىومل يتبعوه  هكيف اتبعو ف كالب

ن وهلذا كانوا للكالبية أقرب حىت إ كالب؛الذي هو مذهب ابن   قيقة أم اتبعوا مذهبه الوسطاحلهم : ال, الشيخ

ليس من مؤلفاته؛ لكن  هذا , ويقولينكر أنه لألشعري "اإلبانة عن أصول الديانة"بعضهم ينكر ثبوت كتاب 

  صحيح ألن املثبت مقدم على النايف وقد أثبته أئمة كبار . غريإنكارهم 

( حديث ؛ ورد يف البخاري واإلرادة صفة الغضب صفة من صفاته الفعلية هللا عزوجل تتعلق باملشيئة: السائل

مع أنه بعد هذا الغضب  فنفى عن اهللا الغضب غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله )

   متعلق باملشيئة ؟

  نفى أن يغضب مثله، ما نفاه مطلقا . ,ما نفى الغضب مطلقا: ال, الشيخ

  ؛ : قلتم اآليات مجع آيةالسائل

 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون )) (( ((اآلية على الشيء العالمة كما قال تعاىل: : الشيخ

   .آية هي العالمة  أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ))

ألن االنتقام شيء منفصل عن اهللا  ,فقالوا الغضب االنتقام وهذا حتريف وليس بتأويل ,باالنتقامأىب اهللا  ...

فلما آسفونا انتقمنا منهم  ((يعين هم يفسرون بالعذاب ويدل على بطالنه أن اهللا قال يف آل فرعون:  ,عزوجل

وهذا أكرب  ,وأن فعل الشرط غري جواب الشرط ,سببامل؛ ومن املعلوم أن السبب غري آسفونا مبعىن أغضبوناو  ))

  دليل على بطالن تفسريهم الغضب بأنه انتقام أو إرادة االنتقام .

ومن فوائد اآلية: أن اهللا ضرب على هؤالء من أهل الكتاب املسكنة؛ وسبق أن املراد ا مسكنة القلب؛ فقد 

  مال .املال لكن ال يزالون يف شح وخبل وطلب لل ييكونون كثري 

ومن فوائد هذه اآلية: إثبات العلة أي أن أفعال اهللا سبحانه وتعاىل معللة أي مقرونة باحلكمة؛ ودليل ذلك قوله: 

وشبهتهم يف هذا أم يقولون إن العلة غرض، العلة  ,وقد نفى اجلربية حكمة اهللا وتعليل أفعاله ذلك بأنهم )) ((

إن اهللا منزه عن  :ه عن األغراض؛ ومن كلمام الدارجة يقولونواهللا سبحانه وتعاىل منز  ,غرض يريده الفاعل

األغراض واألعراض واألبعاض، ثالثة أشياء: عن األغراض؛ واألغراض؛ واألبعاض؛ األغراض يعين احلكمة؛ وهلذا 



 األسباب الكونية؛ واألعراض الصفات الفعلية كايء والضحكال سباب الشرعية و األ ال ,ينكرون األسباب كلها

  وما أشبهها؛ واألبعاض الصفات اخلربية كاليدين والوجه والعينني وما أشبهها .

ومن فوائد هذه اآلية: أن أفعال اهللا عزوجل وعقوباته البد أن يكون هلا حكمة؛ ألن هذا الغضب الذي باءوا به 

ق ويكفرون بآيات اهللا وهي أا كانوا يقتلون أنبياء اهللا بغري احل ,وضرب املسكنة والذلة بني اهللا هلا حكمة

  ويعصون اهللا .

 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا )) ((ومن فوائدها أيضا: أن الكفر بآيات اهللا سبب للعقوبات؛ لقوله: 

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها  ((وقد دل على هذا عدة آيات من القرآن مثل قوله تعاىل: 

  فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون )) .رزقها من كل مكان رغدا 

ذلك بأنهم كانوا يكفرون  ((عتو بين إسرائيل يف الكفر، وقتل األنبياء، واملعصية، والعدوان؛ لقوله: ومن فوائدها: 

  )) .... بآيات اهللا 

  هلذه العقوبة عدة أسباب منها قتل األنبياء . ومن فوائد اآلية: أن قتل األنبياء موجب للعقوبة؛ ألن اهللا ذكر

  وقد سبق توجيه ذلك أثناء التفسري . بغير حق )) ((ومنها: أن قتل األنبياء ال ميكن أن يكون حبق؛ لقوله: 

ومنها أيضا: جواز تعدد العلل ملعلول واحد؛ وهذا متفق عليه؛ وذلك ألن العقوبات اليت ذكرت عدة عقوبات 

مثل أن يفعل  ,متعدد النوع؛ وجيوز أيضا أن تتحد العلة أي أن تكون واحدة واملعلول متعدداوالسبب واحد لكنه 

  اإلنسان فعال واحدا يرتتب عليه عدة أشياء .

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بين إسرائيل عندهم عدوان على حق اهللا وعلى حق األنبياء وغريهم؛ لقوله: 

  )).ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 

وهذه األوصاف وما ينتج عنها من العقوبات جيب أن نتخذ منها عربة وهي الفائدة املهمة املسلكية: أن ال نقرأها 

لقد كانت في  ((على أا أمر جرى وقصة تارخيية؛ جيب أن نقرأها من أجل أن نعترب؛ لقول اهللا تعاىل: 

  قصصهم عبرة ألولي األلباب )).

 نمبعىن مستوي سواء )) (( الضمري يعود على أهل الكتاب؛ و ليسوا )) ليسوا سواء )) (( ((مث قال اهللا تعاىل: 

 (()) ومنهم أمة فاسقة غري قائمة على أمر اهللا؛ ... أمة قائمة يتلون آيات اهللا  يف هذه األوصاف؛ بل منهم ((

من أهل الكتاب أمة  (( أي ال يستوون يف املعصية واألحوال واألوصاف؛ مث بني ذلك فقال: ليسوا سواء ))

 . قائمة ))



 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن بين إسرائيل عندهم عدوان على حق اهللا وعلى حق األنبياء وغريهم؛ لقوله: 

  ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )).

وهذه األوصاف وما ينتج عنها من العقوبات جيب أن نتخذ منها عربة وهي الفائدة املهمة املسلكية: أن ال نقرأها 

لقد كانت في  وقصة تارخيية؛ جيب أن نقرأها من أجل أن نعترب؛ لقول اهللا تعاىل: ((على أا أمر جرى 

  قصصهم عبرة ألولي األلباب )).

ن, مبعىن مستوي سواء )) (( الضمري يعود على أهل الكتاب؛ و ليسوا )) ليسوا سواء )) (( ((مث قال اهللا تعاىل: 

ومنهم أمة فاسقة غري  ))... مة قائمة يتلون آيات اهللا أ ((يف هذه األوصاف؛ بل منهم  يعين ليسوا متساوين

  أي ال يستوون يف املعصية واألحوال واألوصاف. ليسوا سواء )) ((قائمة على أمر اهللا؛ 

هم اليهود والنصارى كما مر  من أهل الكتاب )) ((قوله:  من أهل الكتاب أمة قائمة )) ((مث بني ذلك فقال: 

إما لطول الفصل بني الظاهر الذي ترجع إليه الضمائر وإما الستئناف  ,موضع اإلضمار علينا كثريا؛ وأظهر هنا يف

أي ثابتة مستقيمة  قائمة )) ((أي طائفة؛  أمة )) ((مجلة مستأنفة؛  من أهل الكتاب )) ((اجلملة؛ ألن قوله: 

وليس املراد به القيام الذي هو ضد القعود؛ ألن  ,الثبات واالستقامة على أمر اهللامبعىن على أمر اهللا؛ فالقيام هنا 

  املسلم قائم على أمر اهللا سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا.

اجلملة أيضا صفة أخرى؛ وجيوز أن  يتلون آيات اهللا )) ((كلمة قائمة صفة   يتلون آيات اهللا آناء الليل )) ((

ت النكرة جاز يف الصفة الثانية أن تكون حاال وأن تكون وهي أنه إذا وصف ,تكون حاال؛ ألن لدينا قاعدة حنوية

؛ صح ؟ صح ألنه مفردا؛ فإذا قلت: جاءين رجل كرمي راكبا سواء كانت الصفة الثانية مجلة أم قاعدةالصفة؛ هذه 

أمة نكرة وقائمة  أمة قائمة )) ((يوصف؛ وإذا قلت: جاءين رجل كرمي راكب؛ صح أيضا؛ هنا يف اآلية الكرمية 

  جيوز أن تكون حاال فتكون اجلملة يف موضع نصب على احلال؛ وجيوز أن تكون صفة. يتلون )) ((هلا صفة 

التالوة تارة يراد ا االتباع وتارة يراد ا القراءة؛ فإن صلح املقام للوجهني للمعنيني مجيعا  يتلون آيات اهللا )) ((

لي آية من القرآن؛ فاملراد القراءة؛ وإذا قلت: هذا محل عليهما؛ وإن اختص بأحدمها اختص به؛ فإذا قلت: تال ع

الرجل يتلوا آيات اهللا إخالصا وتعبدا؛ فهذا حيتمل القراءة وحيتمل االتباع؛ وإذا كان حمتمال للمعنيني ومها ال 

 ((يشمل تالوة اللفظ وتالوة العمل بآيات اهللا؛ وقوله:  يتلون آيات اهللا )) ((يتنافيان محل عليهما؛ إذا قوله: 

آناء الليل ))  ؛ فآناء مبعىن أوقات؛ ((أو للنجم ومنه النوء لوقت ظهور النجم ,آناء مبعىن أوقات آناء الليل ))

جيوز فيها وجهان: أن تكون  وهم يسجدون )) ((هذه اجلملة  وهم يسجدون )) ((يعين أوقات الليل وساعاته 

دون؛ فوصفهم يعين يتلون آيات اهللا واحلال أم يسج ))يتلون  ((استئنافية؛ وأن تكون حالية من الواو يف قوله: 



االت ألن السجود أفضل من القيام وأفضل من احلوبالسجود وهو أفضل  ,أفضل الذكر بتالوة آيات اهللا وهي

أقرب ما يكون من ربه؛ لكن تالوة اآليات أفضل األذكار؛ فلهذا اختصت بالقيام؛ ن الساجد إ حيث ,الركوع

 ذكر ألعلى أوصاف وهم يسجدون )) ((هذا ذكر ألعلى أوصاف الكالم القول  آيات اهللا ))يتلون  ((فقوله: 

  الفعل وهو السجود.

  وأن تكون حاال. أمة )) ((اجلملة استئنافية لبيان حال هؤالء؛ وجيوز أن تكون صفة لقوله:  يؤمنون باهللا )) ((

واإلميان باهللا سبحانه وتعاىل يتناول أربعة أشياء: اإلميان بوجوده؛ واإلميان  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر )) ((

بربوبيته؛ واإلميان بألوهيته؛ واإلميان بأمسائه وصفاته؛ البد من هذا؛ فمن أنكر بوجود اهللا فهو مل يؤمن به؛ ومن 

ه أنكر انفراده باأللوهية فإنه مل يؤمن آمن به وأنكر توحيده يف الربوبية فإنه مل يؤمن به؛ ومن آمن به وبربوبيته ولكن

به؛ ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه مل يؤمن به؛ فال إميان باهللا إال ذه األمور األربعة؛ أما 

إذ هو منتهى  ,مة ومسي يوما آخر ألنه ال يوم بعدهااإلميان باليوم اآلخر باإلميان باليوم اآلخر أوال هو يوم القي

كل يف مكانه إما يف اجلنة أو يف النار فهو   ,ال مشس وال قمر وال جنوم ,ئق وال فيه ليل وال ار كله يوم واحداخلال

آخر شيء يكون فيه العباد؛ ومعلوم أن للعباد أربع دور: الدار األوىل يف بطون أمهام؛ والثانية يف هذه الدنيا؛ 

هي األخرية وهلذا مسي اليوم اآلخر؛ اليوم اآلخر يدخل يف اإلميان به كل والثالثة يف الربزخ؛ والرابعة يف اليوم اآلخر و 

ما أخرب به مما يكون بعد املوت؛ فسؤال امليت يف  ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت، كل

ر؛ ووجه ذلك أن كل من نعيمه داخل يف اإلميان باليوم اآلخ وأقربه داخل يف اإلميان باليوم اآلخر، وعذاب القرب 

الغيب، كله يف دار اجلزاء؛ وقد  أمورمات فقد قامت قيامته؛ فما جيده يف قربه كالذي جيده بعد حشره، كله من 

ويدخل في اإليمان باليوم اآلخر كل ما أخبر به النبي صلى اهللا عليه وسلم مما  "قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا:

  ." يكون بعد الموت

ؤمن بكل ما جاء يف الكتاب والسنة مما يكون بعد املوت مجلة وتفصيال؛ ولكن اعلم أنه يوجد يف  اإلميان به أن ت

من األحاديث الضعيفة بل املوضوعة يف أحوال القرب وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن حيرتز منه؛  كتب الوعظ

ن بعض الوعاظ خيتار مثل هذه يف هذا الباب لئال نضل الناس؛ أل حسن من الرجوع إىل الكتب الصحيحةوال أ

األحاديث من أجل الرتغيب أو الرتهيب واحلقيقة أن هذا مسلك ليس جبيد؛ ألن كوننا منأل أدمغة الناس 

فيما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   ,بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حىت وإن كان فيها ترغيب وترهيب

نه صحيح؛ يقولون ما قيل يف احملراب فهو صواب؛ والواجب كفاية؛ والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أ



وأما الضعيف فال حاجة  ,ما كان حجة من صحيح أو حسن ف الرتغيب والرتهيب أن ال يذكر إالعلى من أل

  لذكره ألننا يف غىن عنه، يف غىن عن هذا الضعيف الذي مل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .

الطالب: سبق ذكره يف هذه السورة مرتني؛ أو مرة واحدة ؟  بالمعروف وينهون عن المنكر ))ويأمرون  ((وقوله: 

ثالث أنا ما أقول ذكر أقول سبق ذكره مرتني األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ال الشيخ: هذاسبق ثالث مرات؛ 

  وذكرنا يف أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وآدابه.

يعين  ,يعين مع كوم مؤمنني وكوم مصلحني هم أيضا مسارعون يف اخلريات ويسارعون في الخيرات )) ((

ومل يقل: إىل  يسارعون في الخيرات )) ((يف الغنائم؛ وقوله:  يتسارعون يف اخلريات كما يتسارع الناسأم 

راد بذلك ألن امل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) ((تتعدى بإىل كما قال اهللا تعاىل:  سارعاخلريات؛ مع أن 

قفوا عن املسارعة، يسارعون يراد املسارعة إليها فإذا وصلوا إليها مل املأثناء القيام ا؛ انتبهوا  امسارعتهم إليها وفيه

في  ((ومل يقل: إليها؛ وقوله:  يسارعون في الخيرات )) ((أنه قيل: والعلم عند اهللا ـ يف فيها؛ وهذا هو السبب ـ 

ري أو خرية؛ وهي كلما انتفع به العبد أو نفع غريه؛ فالصالة خري وتعليم الناس كتاب ريات مجع خاخل الخيرات ))

خري هو والدعوة إىل اهللا خري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ,اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم خري

إليه واملسارعة فيه أثناء العمل هي املسارعة  واملسارعة فيه ؛فهو خريسبحانه وتعاىل أيضا؛ فكل ما يقرب إىل اهللا 

.  

أولئك املشار إليه هذه األمة القائمة من أهل الكتاب؛ قال أهل العلم:  وأولئك من الصالحين )) ((قال: 

عمل؛ وضده اجلهل فاسد؛ والصالح يدور على شيئني: علم و والصاحل من قام حبق اهللا وحق العباد؛ وضده ال

وإال  ,فإنه ليس بصاحل؛ واملراد ليس بصاحل الصالح الذي يكون يف قمة الصالحوالكفر والتمرد؛ فمن كان جاهال 

فإن معه من الصالح مبقدار ما عنده من العلم؛ ومن مل يكن عامال فليس بصاحل وعنده من فقد الصالح بقدر 

  ما فقد من العمل .

جواب الشرط؛  فلن يكفروه )) ((ما شرطية ومجلة:  )) وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ((مث قال اهللا تعاىل: 

فعلوا من خير فلن وما ي ((بالتاء؛ والثانية:  وما تفعلوا من خير فلن تكفروه )) ((ويف هذه اآلية قراءتان: 

بالياء؛ فعلى القراءة الثانية بالياء ال يكون يف اآلية التفات ألا جرت على ضمري الغيبة كما يف اآلية  يكفروه ))

يكون فيها التفات من الغيبة إىل اخلطاب؛ وأيضا يكون اخلطاب  وما تفعلوا )) ((راءة التاء: اليت قبلها؛ وعلى ق

من هذه بيانية  ما تفعلوا من خير )) ((وإىل هذه األمة؛ وقوله:  فيها موجها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

أتتك من بعد اسم الشرط فهي اسم الشرط اسم مبهم حيتاج إىل بيان؛ وهلذا كلما لوقوعها بعد اسم الشرط؛ و 



يعين لن  روه ))فلن يكف ((سبق لنا آنفا أن املراد باخلري كلما يقرب إىل اهللا؛ وقوله:  من خير )) ((بيانية؛ وقوله: 

الف الطلع، آدم ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم ؟ هو غ يعرفه أصله السرت ومنه الكفراء والكفراءحيرموا ثوابه؛ والكفر 

يسرت؛ وهلذا قالوا إن الكفر أصله السرت ألن اإلنسان يسرت نعمة  طلع النخل يسمى كفراء؛ هذه الكفراءغالف 

أي فلن  فلن يكفروه )) ((اهللا عليه وال يظهرها عليه؛ فالنعمة تقتضي الشرك فإذا مل تشكر فهذا هو الكفر؛ إذا 

  يا مل يظهر له أثر.حيرموا ثوابه؛ ألم لو حرموا ثوابه لكان فعلهم هلذا اخلري خف

فوائد كثرية أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة ؟ يف  افيجازيهم على تقواهم؛ والتقوى هل واهللا عليم بالمتقين )) ((

احلذر من ملتقني من أجل احلث على التقوى و وقبله أيضا فوائد التقوى؛ وختصيص العلم با ,احلرم ؟ أي نعم

  ن اهللا عليم بكل شيء .وإال فإ ,خمالفتها وعدم القيام ا

نأخذ فوائد هذه اآلية؛ من فوائد هذه اآلية: أن أهل الكتاب ليسوا بسواء؛ فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة 

  ليسوا سواء من أهل الكتاب )) . ((بأمر اهللا؛ وهو صريح يف اآلية: 

ذم ذم أهل كتاب يف اآليات ومن فوائدها: بيان عدل اهللا عزوجل وأنه يعطي كل ذي حق حقه؛ فلما ذكر ال

السابقة فقد يتوجه الفهم إىل أن مجيع أهل الكتاب على هذا الوصف أم يكفرون بآيات اهللا ويقتلون األنبياء 

يعين أن منهم من ليس   ليسوا سواء )) ((بغري حق ويعصون اهللا ويعتدون على حقه وحق عباده فقال اهللا: 

  كذلك .

ل الكتاب أمة؛ واألمة تقتضي اجلمع والعدد الكثري على الوصف احملمود ومن فوائد هذه اآلية: أن من أه

املطلوب؛ وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود حنو عشرين رجال ومن النصارى عدد كثري أيضا؛ وهلذا عرب عن ذلك 

بعيد لكن هذا  وذهب بعض العلماء إىل أن املراد باألمة هنا أمة اإلسالم؛ من أهل الكتاب أمة )) ((بقوله: 

ومل يعرب اهللا عزوجل عن هذه األمة بأهل الكتاب بل قال:  من أهل الكتاب )) (( :وخربها جدا ألن أمة مبتدأ

؛ فكل آية فيها يا أيها كما أنه مل يعرب عن أهل الكتاب باملؤمنني  (( هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ))

وكل آية فيها أهل الكتاب فاملراد م بنو إسرائيل الذين  الذين آمنوا فهي للمؤمنني مبحمد عليه الصالة والسالم؛

  أرسل إليهم موسى وعيسى.

من فوائد هذه اآلية: الثناء على القيام بطاعة اهللا والثبات عليها؛ تؤخذ من أين يا أخ ؟ من أين تؤخذ هذه 

  ؟  رحت للتقوىأين سرحت ؟ س؟ أين ذهبت ؟ و  الفائدة من اآلية

   ،لئك هم الصالحون ))وأو  ((لقوله: : الطالب

  ال؛ : الشيخ



   أمة قائمة )) (( :الطالب

  هذا وجه الثناء عليه .: الشيخ

  ومن فوائد اآلية: الثناء على من يتلون كتاب اهللا قراءة وعمال؛ من أين نأخذها يا داود ؟ 

   من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا )) ((من قوله: : الطالب

  من أين عرفت أن تالوة الكتاب قراءة وعمال حممودة يثىن على صاحبها ؟  اهللا )) يتلون آيات ((: الشيخ

  سورة البقرة ؛ : يفالطالب

  ال، نريد من اآلية هذه؛ : الشيخ

   وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ))؛ ((من قوله: : الطالب

مث ذكر  ليسوا سواء )) ((ألن هذا ضد من اتصفوا بصفات األوىل ألنه ملا ذكر صفات األوىل قال: : الشيخ

  الفرق .

  اجلدار ؟  علىمن فوائد اآلية: فضيلة السجود؛ نعم مقبل، األخ الذي 

   ,هم يسجدون ))و  ((من قوله: : الطالب

  طيب . : وهم يسجدون,الشيخ

باهللا  ومن فوائد هذه اآلية: الثناء أيضا على من آمن باهللا واليوم اآلخر؛ أخونا الذي وراء ؟ الثناء على من آمن

  يؤمنون باهللا واليوم اآلخر )). ((واليوم اآلخر من أين تأخذها ؟ من قوله: 

  هل إذا أثىن اهللا على شخص بصفة يكون مذموما إذا مل يتصف ا ؟ : الشيخ

  إذا انتفت هذه ينتفي احلمد عنه؛ : الطالب

  يعين ينتفي احلمد عنه وقد يستحق الذم وقد ال يستحق ؟ : الشيخ

  ؟؛ انتفت يستحق الذم إذا : الطالب

يعين اإلميان باليوم اآلخر الشك أنه ينتفي إذا انتفى اإلميان فهو مذموم ألنه كافر؛ لكن يف غري هذا لو : الشيخ

  ال؛ : الطالبأثنينا على شخص بأنه يصلي صالة الضحى هل معىن ذلك أنه لو مل يصلي فهو مذموم ؟ 

  . انتفاء املدح ثبوت الذمطيب إذا نأخذ قاعدة: ال يلزم من : الشيخ

املكروه؛ فلو أن رجال صلى ومل  أيضا وهو أنه ال يلزم من ترك املستحب الوقوع يففقهية ى هذا فائدة وينبين عل 

يرفع يديه عند تكبري اإلحرام هل نقول إن هذا مكروه ؟ ال؛ وهذه قاعدة مفيدة: ال يلزم من ترك املسنون أن يقع 

  نقص أجره الشك؛ لكن ال يذم أو يقال إنه وقع يف أمر منهي عنه .اإلنسان يف املكروه لكنه ي



  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ رشيد ؟ 

  ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )) . ((من اآلية: : الطالب

اآلخر بني ذكر تالوة اآليات وذكر األمر باملعروف والنهي  لو قال قائل: ملاذا ذكر اهللا اإلميان باهللا واليوم: الشيخ

اليوم اآلخر وثلث باألمر باملعروف والنهي ان بعن املنكر ؟ اآلن شف بدأ بتالوة آيات اهللا والسجود وثىن باإلمي

  عن املنكر فلماذا جعل اإلميان وهو األصل بني تالوة الكتاب وبني األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟

  خالد ؟  :شيخال

  ؛ بهتالوة اآليات تذكر باليوم اآلخر وتثبت اإلميان : الطالب

؟ فهم إذا تلوا آيات اهللا علموا باليوم اآلخر مث آمنوا  يعين ال ميكن اإلميان بالشيء إال بعد العلم به كذا: الشيخ

   به؛

  : أيضا ألنه حافز ألم يأملون هذا العمل لليوم, الطالب

  اية ؟ نعم؛ يعين أنه غ: الشيخ

نعم ميكن التنصيص على التالوة بعد أن يؤخر، بعد أن يقول: يؤمنون الشيخ: والتنصيص على التالوة؛ : الطالب

   باهللا واليوم اآلخر ويتلون كتاب اهللا؛ نعم ؟

  : من عطف العام على اخلاص, الطالب

نه ال ميكن اإلميان بالشيء إال بعد الذي يظهر يل كما قال األخ خالد إعلى كل حال : ال, التالوة عمل, الشيخ

وال نعلم عن اليوم اآلخر إال بعد تالوة كتاب اهللا؛ ولكن قدم السجود على اإلميان باليوم اآلخر القرتانه  ,العلم به

  بالتالوة .

 هحىت يؤمنوا ب يتم املدحوجد من الكفار أم يتلون وال و  ,قد يذكر اآليات من يؤمن به ومن ال يؤمن به: الطالب

   ؟

  نعم هذا جيد لكن السياق إذا كان يف مقام املدح صار املراد بالتالني الذين يتلونه على وجه اإلميان به . :الشيخ

طيب فإن قال  ويسارعون في الخيرات ))؛ ((من فوائد هذه اآلية: الثناء على املسارعة يف اخلريات؛ لقوله: 

إذا  (اخلري وبني قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  يفلى املسارعة قائل: كيف جنمع بني هذه اآلية اليت فيها الثناء ع

  ؟ سمعتم اإلقامة فامشوا إلى الصالة وعليكم السكينة والوقار وال تسرعوا )

  ؛  ... لصالة: املسارعة يف اخلريات هي قيام لالطالب



الصالة ليس من اخلري؛ ألن النيب ؟ واإلسراع يف الذهاب إىل ناه اخلريات ما أمر به الشرع كذا يعين مع: الشيخ

 صلى اهللا عليه وسلم ى عنه؛ إذا اجلواب أن نقول: إن املسارعة يف اخلريات هي املسارعة يف موافقة الشرع؛ كذا

  .؟ طيب

  ؛  ...الوجه الثاين املسارعة يف إقام الصالة وإتقاا : الطالب

  إشكال لكن كيف ى عن اإلسراع إليها ؛  : هذه داخلة يف العموم ما فيهالشيخ

  كيف ؟ : الطالب

 عنوداخل يف العموم؛ لكن سؤالنا  اخلرياتيف شك أنه من املسارعة مثال يتقن الصالة ال  : أقول كونهالشيخ

   ؛عة  إىل التزام الشرع والقيام بهالنهي عن اإلسراع إليها فيقال: إن املراد باملسارعة يف اخلريات هي املسار 

: ألن الذي يذهب إىل الصالة بتؤدة وسكينة يكون له من اخلري أعظم من الذي يذهب إليها بسرعة الطالب

  , ...فينشغل 

  طيب هذا هو؛ يعين معناه إن اخلريات ما وافق الشرع واملسارعة فيها أن تلتزم ا .: الشيخ

إذا فينبغي لنا أن نلتزم أو  الصالحين )) وأولئك من ((من فوائد هذه اآلية: الثناء على هؤالء بالصالح؛ لقوله: 

  . نقوم ذه األعمال اليت مدح اهللا ا هؤالء القوم من أهل الكتاب وأثىن عليهم ا

 ن اإلنسان نفسه فإذا قال قائل: هل الصالح أمر كسيب أو أمر فطري ؟ ألنكم قلتم إنه أمر فطري فكيف يكو

  إنه أمر كسيب فهذا أمر ممكن ؟ مليكون صاحلا؛ وإن قلت

لكنه يف النهاية والغاية يكون كسبيا؛  فطرة اهللا التي فطر الناس عليها )) ((واجلواب: أن األصل أنه أمر فطري 

وللصالح أسباب؛ منها ما  فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )؛ (وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

آيات اهللا كثرة الصالح، اإلميان باهللا واليوم اآلخر وحتقيقه، األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ذكر اهللا هنا: تالوة 

وهلذا يشكوا كثري من الناس اليوم أنه قد جيد يف قلبه شيئا من الفساد فكيف يصلحه ؟ نقول: أصلحه مبا ذكر اهللا 

  وأولئك من الصالحين )). ((ال: من هذه األحوال ألهل الكتاب؛ فإن هذا من أسباب الصالح؛ وهلذا ق

  فهل يف اآلية ما يدل عليها ؟ ,صحبة األخيار من أسباب الصالح

؛ فيكون ف وينهون عن املنكر ال ميكن أن يصحبوا أحدا من أهل املنكر والشرألم إذا كانوا يأمرون باملعرو نعم, 

عليه النيب الصالح؛ وهلذا ثبت عن والشك أن صحبة األخيار من أسباب  ,يف اآلية إشارة إىل صحبة األخيار

المرء على  (الصالة والسالم أنه مثل جليس الصاحل حبامل املسك؛ ويروى عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 



ل عن قرينه     عن املرء ال تسأل واسوأخذ الشاعر هذا املعىن وقال:  دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )

  فكل قرين باملقارن يقتدي ؛

   قاعدة: ال يلزم من ترك املستحب الوقوع يف املكروه هل هي فقهية أم أصولية ؟: سائلال

  أا فقهية . هذه األقرب: شيخال

: الشيخل بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم؟   هؤالء أهل الكتاب يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو قب: الطالب

  اهللا بن سالم وغريه وتشمل من كانوا على االستقامة فيما سبق .نعم تشمل من آمن الرسول بعد بعثته مثل عبد 

   ؟ ويكون جيري أو يركضهل جيوز لإلنسان أن يذهب إىل الصالة : السائل

إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إلى الصالة  (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ال تسرعوا ؛ قال: : أليس الشيخ

زادك اهللا حرصا وال  (رة ملا أسرع وركع قبل أن يصل إىل الصف قال: مث إنه قال أليب بك وعليكم السكينة )

  تعد ) .

  شيخ أال يؤخذ منها فضل قيام الليل ؟ : السائل

  .م الليل وقراءة القرآن يف الليل نعم يؤخذ منها فضل قيا: الشيخ

جاز أن تكون كيف  ...موصوفة نكرة أمة مبتدأ  (( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة ))قوله تعاىل: : السائل

   مبتدأ,

وهي إذا تأخرت فهي مفيدة؛ لو قلت: يف الدار رجل؛ فهي مفيدة؛  ,يبتدئ بالنكرة إذا أفادتأن جيوز  الشيخ:

  ولو قلت: رجل كرمي يف الدار؛ فهي أيضا مفيدة؛ فإذا وصفت أو أخرت فهي مفيدة .

هذا على أن التالوة هي القراءة أال يدل يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون ))  ((قوله تعاىل: : السائل

   ؟ ألن ختصيصها بالليل والعمل يكون يف الليل أو النهار

يرجح أا تالوة القراءة لكن حىت يف الليل اإلنسان حمتاج إىل أن يكون عمله مطابقا هذا  ,أي نعم: الشيخ

  ة الليل فإنه ال ينفعه .للشرع؛ لو أنه ابتدع يف صال

تذكر أنه ال بأس بذكر األحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال؛ ما رأيكم فضيلة يا شيخ بعض الكتب : السائل

  ,الشيخ ؟

أن يكون  :احلديث الضعيف يف فضائل األعمال أجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثالثة؛ األول: الشيخ

أن ال يعتقد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله؛  :ن الضعف شديدا؛ والثالثأن ال يكو  :أصل العمل ثابتا؛ والثاين

وأن يكون بشرط  ,عة؛ فهذا أصل العمل ثابتاذكر حديثا ضعيفا يف فضل صالة اجلم: لو أن شخصا مثال ذلك



العامة إذا قرأت هلم وبشرط أن ال يكون الضعف شديدا؛ و  ,أن ال يعتقد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاله

  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاله .احلديث سيعتقدون على طول 

: الطالب ؟ حاول بعض العلماء أن يعني هذا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه فما رأيك يف هذا: الشيخ

   عيينه فائدة لعينه اهللا.صحيح أن نرتكه كما جاء يف القرآن يعين ما نعني؛ ما نعينه ؟ نعم؛ ألنه لو كان يف تال

   هل هلذا نظري مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم يف القرآن ؟: الشيخ

لكن  األقالم هنا ما عني وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم )) ((نعم يف قوله: : الطالب

  ؛ قداح ابعض العلماء قال أ

  بس اختلفوا يف معناها فقط ؛ : الشيخ

  أمساء أصحاب الكهف؛ : الطالب

  نعم أمساء أصحاب الكهف ولون كلبهم .: الشيخ

   فيها قراءة ثانية ما هي ؟ حج البيت )) ((: الشيخ

   ج البيت ))وهللا على الناس حَ  ((: الطالب

   ما الذي تفيد هذه اآلية ؟ اء طيب .: بفتح احلالشيخ

  تفيد أن اهللا تعاىل فرض على الناس حج البيت؛ : الطالب

   هل الناس على عمومها ؟ حج البيت. : أن اهللا فرض على الناسالشيخ

وهللا على  (( :ريد به اخلصوص, عام أ؛ هذا عام خمصوصهلم اخلطاب ؤمنون فقط الذين يوجهاملال، : الطالب

  أي املؤمنون ؛  الناس حج البيت ))

  يعين إذا الكافر ال حياسب على ترك احلج ؟ : الشيخ

ال، املراد الناس كلهم لكن املقصود األول هو املؤمنون، اهللا سبحانه وتعاىل سيحاسب الكافر على ترك : الطالب

  ملقصود املؤمن, لكن اوفروع الشريعة,  احلج

  نعم يا آدم ؟ : الشيخ

  الناس عام يا شيخ ؛ : الطالب

  ؟  عام ؟ حىت العاجز: الشيخ

   من استطاع إليه سبيال ))؛ ((ال : الطالب

   من استطاع إليه سبيال )) . ((إذا هذا ليس على عمومه، مقيد بقوله: : الشيخ



؟ يعين مل يقل من أو الكالم: وهللا  من استطاع )) ((ما هي الفائدة من كونه يأيت بالعام أوال مث يقول: : الشيخ

   على املستطيع حج البيت ؟

  ؛ ...ولبيان أمهيته مث بعد ذلك أن احلج واجب على كل الناس للرتغيب يف احلج و : الطالب

قال قائل: مجيع الواجبات البد فيها  إذاطيب  يعين ليبني أمهية احلج مث يبني رمحة اهللا باشرتاط االستطاعة. :الشيخ

   من استطاعة فلماذا قيده هنا ؟

  شقة ؛ املفيه  الغالبقيد هنا ألن احلج : الطالب

   نعم أحسنت الغالب فيه املشقة أكثر من غريه ؟: الشيخ

  يستفاد منها: التحذير من طاعة أهل الكتاب؛ من أين يؤخذ ؟ : الشيخ

   يردوكم بعد إيمانكم )) ((من قوله: : الطالب

غاية  حيرصون وأن ال نطيعهم وأن حنذر منهم؛ ألم ,يعين أخربنا اهللا بذلك من أجل أن حنذر منهم: الشيخ

  ا بعد إمياننا كافرين .احلرص على أن يردون

   هل هذه اآلية على ظاهرها حمكمة أو منسوخة ؟ اتقوا اهللا حق تقاته )) ((قوله: : الشيخ

ال يكلف اهللا  ((اختلف العلماء يف ذلك؛ قال بعض العلماء إا منسوخة بقوله تعاىل يف سورة البقرة: : الطالب

  بقدر ما تستطيعون . اتقوا اهللا )) ((ا ي إأا حمكمة غري منسوخة، أ الصحيحو  نفسا إال وسعها ))

أن : الطالبإذا اختلف العلماء يف آية أو حديث هل هو منسوخ أو غري منسوخ فمن األصل معه ؟ : الشيخ

  جنمع بني النصني؛

  ال، من األصل معه ؟ مع من قال إنه منسوخ أو مع من قال إنه غري منسوخ ؟ : الشيخ

  يف هذه اآلية ؟ : البالط

ال، اختالف عام يعين إذا اختلف العلماء يف آية أو حديث هل هو منسوخ أو غري منسوخ فمن األصل : الشيخ

  معه ؟ 

  األصل يف عدم النسخ؛ : الطالب

األصل مع من قال بعدم النسخ متام؛ إذا مادام العلماء اختلفوا يف هذه اآلية هل هي منسوخة أو غري : الشيخ

   منسوخة فاألصل أا غري منسوخة وتبقى على حمكمها .

   ما معىن اآلية ؟ وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((إذا قال قائل: : الشيخ

  بطاعة اهللا سبحانه وتعاىل؛ أي ابدؤوا من اآلن  :الطالب



   يعين استمروا على اإلسالم إىل أن متوتوا .: الشيخ

   إعراا ؟ يعين حملها من اإلعراب ؟ ما ((وأنتم مسلمون ))مجلة: : الشيخ

  حال؛ : الطالب

  أي نعم يف موضع النصب على احلال .: الشيخ

   ورد النهي عن التفرق نصا يف موضعني أين مها ؟: الشيخ

   وال تفرقوا ))؛ ((مث قال:  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((قوله تعاىل: : الطالب

(( فألف بين قلوبكم  :ثاينال وال تفرقوا )) ((االعتصام حببل اهللا مجيعا هذا أمر باالعتصام به؛ ألن ال، : الشيخ

   ؛))

  ثانية ؟ والالنهي عن التفرق نصا هذه واحدة : الشيخ

  هذه اآلية ؟ : الطالب

  ؟  قرأاال يف اآليات كلها اليت : الشيخ

  وال تكونوا كالذين تفرقوا ))  ((: الطالب

  ؟ يء ش نأخذ من هذا أي :الشيخ

  ؟ يكون بالقلوب ليس باألجسام ا النهي عنه؛ وأن التفرق ذه نأخذ من: الطالب

   ئتالف واالجتماع .شأنه كبري وعظيم؛ وإذا ي عن التفرق لزم أن يؤمر بضده وهو اال: يعين الشيخ

   ما املراد حببل اهللا ؟ واعتصموا بحبل اهللا )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  هو طريق املسلم؛ : الطالب

  وهو ؟ : الشيخ

  وهو اإلسالم .: الطالب

   طيب ملاذا مسي حبال ؟: الشيخ

  اهللا سبحانه وتعاىل؛  شريعة من عندألنه : الطالب

   ما هو حبل اهللا؛ ملاذا مسي حبال ؟ليس  ,ال: الشيخ

  ألنه يوصل إىل اهللا سبحانه وتعاىل؛ : الطالب

  يب وأضيف إىل اهللا ؟ يوصل إىل املقصود ؟ ط: الشيخ

  ألنه هو الذي شرعه سبحانه وتعاىل؛ : الطالب



  وألنه يوصل إليه .: الشيخ

   هل من هنا للتبعيض أو لالبتداء وبيان اجلنس ؟ ولتكن منكم أمة )) ((قوله: : الشيخ

  للتبعيض؛ : الطالب

للتبعيض ؟ نعم؛ طيب ما الذي ينبين على اختالف القولني ألن فيها قولني للعلماء ما الذي ينبين على : الشيخ

   إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان اجلنس أو لالبتداء ؟ ولتكن منكم أمة )) ((اختالفهما ؟ 

  ، من بعضكم م: إذا كانت للتبعيض يعين طائفة منكالطالب

الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية؛ وإذا قلنا إا  يعين بعضهم فيكون: الشيخ

  لالبتداء أو لبيان اجلنس؟ 

  : فرض على اجلميع, الطالب

عند أهل العلم األول،  هوريعين ولتكونوا مجيعا أمة يدعون إىل اخلري؛ املش ,صار ذلك فرضا على اجلميع: الشيخ

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفايات أن من للتبعيض وأن الدعوة و 

  



   االستثناء هنا منقطع أو متصل ؟ لن يضروكم إال أذى )) ((قوله: : الشيخ

االستثناء أن قيل: إن املستثىن متصل واملعىن والتقدير: لن يضروكم إال ضرر أذى؛ وقيل: : فيه خالف, الطالب

  ؛ ورجحنا األخري ألن الضرر غري األذى ....ولكن منقطع والتقدير: لن يضروكم 

   هو الدليل على أن األذى غري الضرر ؟ ما: الشيخ

وقال يف  ب الدهر وأنا الدهر )( يؤذيني ابن آدم يسيف احلديث القدسي:  اهللا عز وجلالدليل قول : الطالب

  فنفى الضرر وأثبت األذى؛  )بادي إنكم لن تبلغوا ضري فضروني يا ع (: سبحانه وتعاىل احلديث القدسي

  والواقع ؟ : الشيخ

  هو شاهد بذلك؛ قد يتأذى اإلنسان برائحة كريهة وال يتضرر .: الطالب

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء  (( رجيم:أعوذ باهللا من الشيطان ال: الطالب

الليل وهم يسجدون يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 

من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واهللا عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن  الخيرات وأولئك

تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في 

 ولكن هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم اهللا

  أنفسهم يظلمون )) .

  ؟...وهذا أظن أخذناها إىل  ليسوا سواء )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

على من  ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون )) (( :الشيخ

   ؟ ليسوا سواء )) ((يعود الضمري يف قوله: 

  إىل أهل الكتاب؛ : الطالب

   سواء )) ؟ (( :وما معىن: الشيخ

  أي ليسوا متساويني؛ : الطالب

  ليسوا متساويني طيب .: الشيخ

من هم املراد يا خالد هنا ؟ هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا  من أهل الكتاب أمة قائمة )) ((قوله: : الشيخ

  يف زمن رسالتهم متصفني ذه الصفات ؟

  يشملهم مجيعا؛ : البالط

  يعين يشمل الذين آمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم والذين كانوا على حق يف عهد رسالتهم .: الشيخ



   ومل يقل: إىل اخلريات فما الفرق ؟ يسارعون في الخيرات )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  للوصول إليها يستمرون فيها؛ يعين  أي أم يسارعون إىل هذه اخلريات يسارعون في الخيرات )) ((: الطالب

  ولو قال إىل ؟: الشيخ

  ؛ يقف عندهاإذا وصل إىل اخلريات : الطالب

   يعين ال تدل على استمرارهم يف املسارعة بعد الوصول إليها.: الشيخ

  خالد ؟  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) ((ما الفرق بني هذا وبني قوله تعاىل: : الشيخ

  كيف ؟ : الطالب

   ومل يقل: يف مغفرة ؟ سارعوا إلى مغفرة )) ((قال: : الشيخ

   من اهللا؛املغفرة  ...املغفرة فلم يكن  ...من اهللا عزوجل بينما اخلريات إن كان  املغفرةألن : الطالب

   ...: املغفرة ما ميكن أن تكون ظرفا الطالب

متقاربان الفرق بينهما ظاهر ألنه املغفرة يعين هي غاية، هي غاية وليست عمال؛ على كل حال اجلوابان : الشيخ

  خبالف العمل فإنه ظرف لكدح اإلنسان . ,غاية، غاية العمل ومثرة العمل

   فيها قراءتان ما مها ؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه )) ((قوله: : الشيخ

   ))؛ فعلوا من خير(( وما توالثانية:  وما يفعلوا من خير)) ((: الطالب

   )) وما يفعلوا من خير (( اآلية:: كمل الشيخ

   )) فلن يكفروه(( : الطالب

   وما تفعلوا من خير فلن تكفروه )) . ((الطالب: أو  الشيخ:

   ما الفرق بني القراءتني ؟: الشيخ

  ألا تكون على ضمري الغيب. ال ميكن أن تكون لاللتفات؛ (( وما يفعلوا من خير ))  القراءة األوىل:: الطالب

   .يعود الضمري فيها على هذه القراءة منلكن على : الشيخ

   ...على أهل الكتاب : الطالب

   يا عبد املنان ؟ فلن يكفروه )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

  من أجرهم شيئا؛  وا ولن ينقصوايبخس لن: الطالب

  يعين مل حيرموه ؟ : الشيخ

   أي نعم .: الطالب



  هل علم اهللا خمصوص باملتقني أو شامل ؟  واهللا عليم بالمتقين )) ((قوله: : الشيخ

   ؛شامل: الطالب

  إذا ملاذا قيده باملتقني ؟ : الشيخ

  زيادة العناية م؛: الطالب

   نعم ؟: الشيخ

  أقول زيادة العناية م؛  :الطالب

  م وإال ؟ : العناية الشيخ

   نعم .: الطالب

  تقولون ؟  يءش ي: أالشيخ

   ,احلث على التقوى: الطالب

  .والعناية م أنه لن يضيع ثواب تقواهم : احلث على التقوى الشيخ

رد على اليهود ملا ظنوا أم هم املتقون وهم على احلق قال  يكون واهللا عليم بالمتقين )) ((قوله:  : شيخالسائل

   اهللا عليم باملتقني ردا عليهم ؟

  .يكون هلا هذا الوجه أيضاعلى قراءة الياء  : هذهالشيخ

  وما يفعلوا من خير فلن يكفروه )) ((ائد هذه اآلية؛ قوله تعاىل: من فو 

كامال بال   , يعين أم يعطون أجرهمن فوائدها: أن من فعل خريا أثيب عليه؛ ألن املراد بالنفي هنا متام اإلثبات

  نقص .

ما أعطاه اهللا كون العامل إذا عمل عمال أثيب عليه؛ ولو حوسب على ن فوائدها: كمال عدل اهللا عزوجل لوم

  من النعم هللك؛ لكن يثاب وتكون نعم اهللا عليه جمرد فضل من اهللا .

  واهللا عليم بالمتقين )) . ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات علم اهللا؛ لقوله: 

ومن فوائدها: الثناء على أهل التقوى؛ والتقوى ذكرت يف القرآن الكرمي على وجوه متنوعة متعددة: أمرا وثناء على 

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم  (( :أهلها وبيانا لثمراا

. ((  

وهي يف سياق الشرط  من خير )) ((ومن فوائدها: ثبوت الثواب على عمل اخلري قليال كان أم كثريا؛ لقوله: 

  فتكون عامة .



إن  ((: تعاىل قولهلن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا ))  إن الذين كفروا ((مث قال اهللا عزوجل: 

رتد؛ املهم كل من  صراين أو شيوعي أو دهري أو مسلم ايشمل كل من كفر باهللا من يهودي أو ن الذين كفروا ))

امللة؛ وعليه كفر باهللا فهذا حكمه ؛ والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان: كفر خمرج عن امللة؛ وكفر غري خمرج عن 

قال  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ))  ((يتنزل قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله: 

( سباب كفر دون كفر؛ ومن أمثلة هذا النوع أعين الكفر الذي ال خيرج عن امللة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ ولكنه كفر دون كفر أي ليس بكفر خمرج عن امللة ,فإن قتال املسلم ليس بكفر المسلم فسوق وقتاله كفر )

سلم على قتل أخيه املسلم فقد أتى على خصلة من املألنه ال أحد يقدم على قتل املسلم إال الكافر؛ فإذا قدم 

فتان من المؤمنين وإن طائ ((خصال الكفر؛ والدليل على أن قتال املسلم ليس بكفر خمرج عن امللة قوله تعاىل: 

إىل  اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهللا ))

اثنتان في  (ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم:  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ))؛ ((قوله: 

وهلا أمثلة؛ املهم أن هذا كفر أصغر ال خيرج من  ميت )الناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على ال

  اإلسالم .

إن الذين كفروا من أهل الكتاب  ((قوله تعاىل: هو الكفر الذي خيرج من اإلسالم؛ مثل أما الكفر األكرب ف

راد هل امل إن الذين كفروا )) ((: تعاىل وهنا يقول والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية ))؛

قوله هللا أعلم ـ أن املراد به األكرب لبه الكفر األصغر الذي ال خيرج به اإلنسان من امللة أم األكرب ؟ الظاهر ـ وا

ألن أصحاب النار لن يكونوا إال الكفار كفرا أكرب؛ ألن  وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) ((تعاىل: 

  بل البد له من اخلروج منها . ,فإنه لن يالزم النارومن كفر كفرا أصغر  ,صاحب الشيء هو املالزم له

يعين لن تدفع عنهم شيئا من  إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا )) ((وقوله: 

 إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد ((عذاب اهللا إذ أراد اهللا م سوءا؛ قال اهللا تعاىل: 

أي لن متنع ولن تدفع؛ فهي عاجزة عن منع  لن تغني )) ((وحينئذ نقول إن قوله:  اهللا بقوم سوءا فال مرد له ))

  ما أراد اهللا وعن رفعه.

ذكر األموال ألن األموال يفتدي ا اإلنسان نفسه يف مواطن  أموالهم وال أوالدهم من اهللا شيئا )) ((وقوله: 

دعين أنا أعطيك ما  :احلرج؛ لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن حيبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له

عن اإلنسان شيئا ؟ ألن  نأغىن عنه املال؛ األوالد كيف يغنو شئت من املال خذ ما شئت من مايل؛ حينئذ 

يدافعون عن آبائهم وأمهام وهم أشد الناس محاسا يف الدفاع، أعين األوالد يف الدفاع عن آبائهم األوالد 



لهذا أو بأبيه أبدا وهو على قيد احلياة؛ فوأمهام أشد الناس محاسا؛ فاإلنسان ال ميكن أن يدع عدوه يبطش بأمه 

شيئا نكرة  من اهللا شيئا )) ((م وعن أمهام؛ ألن األوالد هم الذين يدافعون عن آبائه وال أوالدهم )) ((قال: 

شيء   أي  :قال األصوليون: والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم أيْ  لن تغني ))؛ ((يف سياق النفي؛ أين النفي ؟ 

  كان سواء كان هذا الشيء شديدا أم كان ضعيفا .

عنهم ماهلم شيئا وال ولدهم؛ ويف  ففي الدنيا ال يغين وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) ((قال: 

اآلخرة كذلك هم أصحاب النار هم فيها خالدون ؛ والنار معروفة هي ذلك اجلسم احلار ولكن حرارة النار يف 

هي فضلت على حرارة النار يف الدنيا بتسعة وستني جزءا ـ نسأل اهللا  ,اآلخرة ليست كحرارة النار يف الدنيا

يعين تزيد عليها  ,م ما يف الدنيا من النريان يف احلرارة فإن نار جهنم أشد منهاالسالمة ـ فإذا قدرت اآلن أعظ

  يعين مقدرا حرارا سبعني عن حرارة نار الدنيا. ,زيادة صارت سبعنيالفإذا أخذنا األصل و  ,بتسعة وستني جزءا

  ماكثون .أي  وهم فيها خالدون )) ((أي أهلها املالزمون هلا أصحاب النار ))  ((وقوله: 

(( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا  مث قال اهللا عزوجل يف بيان أن أمواهلم ال تغين عنهم شيئا وال تنفعهم: 

متثيلي؛ ألن التشبيه هذا متثيل أو تشبيه  كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ))

كالبحر، فالن كاألسد؛ وتشبيه متثيلي مبعىن أنه تشبه اهليئة   : تشبيه إفرادي مثل أن تقول: فالنيقولون إنه نوعان

فيسمى عند  ,من عدة أمور شيئا مؤلفايكون املشبه شيئا مؤلفا من عدة أمور واملشبه به كذلك يكون  ,باهليئة

 كثمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا ((إفراد تشبيها إفراديا تشبيها متثيليا؛ واألول تشبيه  البالغيني

أصابت حرث قوم ظلموا  ((من شدا  صرير ... فيها برودة عظيمة وهلا الصورة اآلن ريح شديدة أنفسهم ))

حرث قوم  ((فالتشبيه مركب اآلن، من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم يعين مصيب ومصاب؛  أنفسهم ))

أي استحقوا أن يعذم اهللا عزوجل ذه الريح فأهلكته؛ فإذا هبت الريح  ظلموا أنفسهم )) ((أي زرعهم؛  ))

العاصفة الباردة القوية انتقاما من بين آدم فإا سوف لك هذا احلرث؛ وجه الشبه ظاهر ألم سلطوا على 

نفقون أموالهم (( إن الذين يذا التسليط، عادت هباءا كما قال تعاىل: أمواهلم تسليطا عظيما لكن مل ينتفعوا 

هذه حال الكفار إذا أنفقوا أمواهلم لن  ليسدوا عن سبيل اهللا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ))

 )) فيها صر ((طيب كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ))  ((فعوها إطالقا تين

الصوت هلا صرير من شدا؛ وباردة هذه ال  ,والشدة مشتملة على الصر؛ وفسرنا الصر بأمرين؛ الربودةيعين: 

  ((فأهلكتهم )) . ال تبقي وال تذر )) ((تبقي على الزرع 



يعين أن اهللا عزوجل ما ظلمهم حني سلطهم على إهالك أمواهلم بدون أن  وما ظلمهم اهللا )) ((قال اهللا تعاىل: 

يعين هم الذين يظلمون  ولكن أنفسهم يظلمون )) ((ا ينتفعوا ا، ما ظلمهم ألن اهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئ

؛ وإذا فعل اإلنسان الشيء بنفسه فال يلومن إال الكفرهذا أنفسهم بكفرهم بآيات اهللا وال أحد أجربهم على 

  نفسه.

يكون  أنه نصب املبتداء واملعروف أن املبتداء فيها إشكال وهو ولكن أنفسهم يظلمون )) ((وقوله: : الشيخ

  مرفوعا فما اجلواب ؟

  ؟  أنفسهم )) و((حمذوف  بتدأاملالشيخ: حمذوف؛  : هنا املبتدأالطالب

  خرب؛ : الطالب

   ...واخلرب يكون منصوبا  : الشيخ

  : لكن ليست اليت تعمل تلك لكن, الطالب

  ؟ أنفسهم )) (( :طيب اآلن عملت نصبت: الشيخ

  عبد الرمحن بن داود ؟ : الشيخ

  ؛ مفعول مقدم: الطالب

  ؟  يءش ألي: الشيخ

  تقولون ؟  يءش ي: يظلمون أنفسهم؛ أالشيخ

  صحيح؛ : الطالب

يظلمون؛ عالمة ذلك أنه لو كان يف غري القرآن وحولت اجلملة بالتقدمي ل يا أمحدنعم هذه مفعول مقدم : الشيخ

 ,به مقدم وفائدة التقدمي احلصرستقام الكالم؛ إذا فأنفس هذه مفعول الوالتأخري فقلت: ولكن يظلمون أنفسهم؛ 

اهللا فألن اهللا  ظلموا أنفسهم؛ أما كوم ما ظلمواولكنهم  ,يعين أم ما ظلموا اهللا عزوجل، واهللا أيضا ما ظلمهم

وما ظلمهم  ((وأما كوم مل يظلموا فألن اهللا تعاىل يقول:  وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )) ((قال: 

ولكن أنفسهم يظلمون  ((اهللا أي مل ينقصوه شيئا وإمنا نقصوا أنفسهم  واوهم مل يظلم ,فاهللا ما ظلمهم اهللا ))

. ((  

يف هاتني اآليتني فوائد؛ أوال: بيان أن الكفار مهما بلغوا يف القوة عددا ومددا فإن قوم لن تغنيهم من اهللا شيئا، 

ا لن تغين عنهم من اهللا شيئا .عددا لقوله: أوالد؛ مددا: أموال؛ مهما كثرت قوم عددا ومددا فإ  



ال يستطيعون أن يدفعوا شيئا  على العباد حيث إن الكفار العتاة ا أيضا: متام قدرة اهللا وسلطتهومن فوائدمه

  بأمواهلم وأوالدهم مما قضاه اهللا عزوجل .

  هللا شيئا ؟فإن قال قائل: مفهوم اآلية أن املؤمنني تغين عنهم أمواهلم وأوالدهم من ا

قلنا: هذا غري مراد؛ ألن اآلية سيقت يف الرد على الكفار الذين يفتخرون بأمواهلم وأوالدهم؛ فبني اهللا أن أمواهلم 

يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم  ((وأوالدهم ال تغين عنهم من اهللا شيئا؛ أما املؤمنون فقد قال اهللا تعاىل: 

ماله وولده إال أن يكون  هوال أحد ينفع يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ))وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن 

  عونا له على طاعة اهللا .

  أولئك أصحاب النار )) . ((من فوائد هذه اآلية: أن الكفار يف النار؛ لقوله: 

  والثبوت .واجلملة امسية تدل على الدوام  هم فيها خالدون )) ((ومن فوائدها: أم خملدون فيها؛ لقوله: 

  فإن قال قائل: هل هذا اخللود أبدي أم له غاية ؟ 

يف النساء واألحزاب واجلن؛  ,فاجلواب: أنه أبدي وليس له غاية؛ ودليل ذلك يف كتاب اهللا يف ثالث آيات منه

طريق إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اهللا ليغفر لهم وال ليهديهم طريقا إال  ((: تعاىلففي النساء يقول اهللا 

(( إن اهللا أعد لعن ويف سورة األحزاب يقول اهللا تعاىل:  جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اهللا يسيرا ))؛

ومن يعص اهللا  ((ويف سورة اجلن:  ؛الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ال يجدون وليا وال نصيرا ))

بعد هذه اآليات قول يقال؛ بل لو قاله قائل فقوله مردود  وليس ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ))؛

عليه؛ ألن هذا أمر غييب ال يعلم إال من قبل الشرع والوحي؛ والوحي كما ترون نزل بأم خالدين فيها أبدا؛ وإذا 

أمره  ال تأويله لكانم خيلدون فيها إىل أمد فإنه لو جاء النص فال قياس، إذا جاء النص فال قياس؛ فمن ادعى أ

وإال لكان أمره خطريا جدا؛  ,وقال بعدم التخليد األبدي ,خطريا جدا؛ لكنه تأول واشتبهت عليه بعض اآليات

ألن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن واألمر خطري جدا لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم هللا ولكتابه ولرسوله 

لعقيدة اليت بني اإلنسان م تأويلهم؛ لكن بالنسبة ليغفر هل واهللا ,وألئمة املسلمني وعامتهم على وجه تأولوا فيه

وبني ربه إذا تبني له خطأ عامل من العلماء وجب عليه خمالفته؛ أما بالنسبة للعامل فريجوا له املغفرة والرمحة إذا علم 

  بالنصح لألمة ألنه غري معصوم، العصمة يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم .

ووجه  مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح )) ((اآليتني: إثبات القياس؛ لقوله: ومن فوائد هذه 

ذلك أن املثل إحلاق لألصل بالفرع، إحلاق للمشبه باملشبه به؛ وهذا هو أصل القياس؛ أصل القياس إحلاق فرع 



؟  س؛ إذ أنه إحلاق املشبه مباذابأصل يف حكم لعلة جامعة؛ فكل مثال ضربه اهللا يف القرآن ففيه دليل على القيا

  باملشبه به؛ وعليه فيكون يف هذه اآلية إثبات القياس .

ومن فوائد هاتني اآليتني: حسن أو متام بالغة القرآن؛ وذلك بقياس الغائب على الشاهد؛ وجهه: أن الريح اليت 

ل الكافرين هالكة ال فيها صر وأصابت حرث قوم ظلمت أنفسهم كل يعرف أا مدمرة ومهلكة؛ فكذلك أعما

  وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إال أنهم كفروا باهللا وبرسوله )) . ((خري فيها ألن الكفر مدمر هلا؛ 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن الكافر لن ينتفع مبا عمل يف اآلخرة؛ ووجهه: أنه إذا هلك ما عمله وزال فإنه لن 

ا ما حيصل من البالء ما ينفع أو حيصل من اخلري الذي يرجو به لكن قد ينفعه يف الدنيا فيدفع اهللا عنه  ,ينفعه

  بسبب العمل أو اإلنفاق الذي أنفقه من ماله .

  وما ظلمهم اهللا )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية بل اآليتني: انتفاء الظلم عن اهللا؛ لقوله: 

ه ؟ لغريه؛ قيل: إنه حمال لذاته؛ وذلك ألن اخللق كلهم عبيد اهللا ومهما فعل السيد وهل هو حمال لذاته أو لغري 

بعبيده فليس بظامل؛ وعلى هذا فإن الظلم يف حق اهللا مستحيل لذاته؛ وهذا القول يتضمن أن اهللا غري قادر على 

يعين لو شاء اهللا أن يظلم  ,هألنه مستحيل لذاته عندهم؛ والقول الثاين: أن الظلم بالنسبة هللا مستحيل لغري  الظلم

لظلم لكنه مستحيل لغريه؛ ما هو الغري ؟ كمال عدل اهللا، كمال عدل اهللا هو الذي منع أن يقع الظلم من اهللا 

سيئة مل  لظلم العباد؛ فأهدرهم أعماهلم الصاحلة وأضاف إليهم أعماالاهللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا نقول: لو شاء 

   كن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعاىل. مييعملوها لكن لكمال عدله ال

  الظلم حمال ؟ فإذا : الشيخ

  حمال لغريه؛ : بالنسبة هللا عز وجل الطالب

  والقول الثاين ؟  ,نعم: الشيخ

  حمال لذاته؛ : أنه الطالب

  أيهما أدل على الكمال القول األول أو القول الثاين ؟ : الشيخ

  ؛ إذا كان حماال لغريه األول: الطالب

 ايقع فليس فيه مدحأن ما ميكن احملال نعم األول؛ ألنه لو كان حماال لذاته مل يكن فيه مدحا هللا عزوجل، : الشيخ

   كمال عدله.هللا؛ املدح أن يكون قادرا عليه ولكن تركه ل

على لكن رجل عنني، عنني يعين ال يقدر  ا,وأضرب لكم مثال يبني األمر: لو أن رجال عنينا دعته امرأة إىل نفسه

؟ ألنه غري قادر على ذلك؛ يء ش ؛ أليهما مندحالشيخ: ال؛ الطالب: اجلماع؛ قال واهللا ما يل رغبة؛ مندحه ؟ 



ولو شاء ألجاا وفعل؛ هل  ,إين أخاف اهللا :فقال الكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة دعته امرأة لنفسه

هللا مستحيل وال ميكن أن يقع منه صار عدم ظلمه ليس  ميدح ؟ نعم ميدح ألنه قادر؛ فإذا قلنا إن الظلم بالنسبة

ال  فلعدله ,وصار متدح اهللا به لغوا ال فائدة منه؛ إذا فاهللا تعاىل نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ا,فيه مدح

  ظلم .ميكن أن يقع منه 

ف اهللا باإلثبات  ومن فوائد اآليتني: إثبات أن اهللا تعاىل موصوف بالنفي كما هو موصوف باإلثبات؛ صح ؟ وص

  ، وصفه بالنفي أقل لكنه موجود .يف القرآن كثري

؟ ال؛ بل هو نفي متضمن لثبوت وهو كمال  هذا النفي الذي وصف اهللا به نفسه هل هو نفي حمض جمردطيب, 

وما اهللا  ((قلنا لكمال عدل؛ وإذا قال:  وما ربك بظالم للعبيد )) ((ضد ذلك الشيء؛ فإذا قال اهللا عن نفسه: 

لكمال قوته وقدرته؛ وهلم جرا؛ ال  وما مسنا من لغوب )) ((لكمال مراقبته؛ وإذا قال:  بغافل عما يعملون ))

  ميكن أن يوجد يف صفات اهللا نفي حمض بل هو نفي لثبوت ضده، لثبوت ضده على وجه الكمال .

الضد؛ قالوا ألن جمرد النفي إن   التقدير ؟ إثبات كمال يءش يقول العلماء رمحهم اهللا: والبد من هذا التقدير؛ أي

كان لعدم القابلية فال مدح فيه؛ وإن كان للعجز عن املنفي فهو نقص، نقص؛ إن كان لعدم القابلية فال مدح 

هذا : نقول يء هذا الكالم,ش ال خيلف الوعد؛ أيال يغدر بالعهد مثل لو قلنا: اجلدار ال يظلم، اجلدار  ,فيه

ذا؛ فما مثلك إال كمثل الذي قال: السماء فوقنا واألرض حتتنا أو قال: كأننا حول لغو، لغو؛ كل الناس يعرفون ه

غري قابل هلذا املنفي عنه كان ؟ هل فيه فائدة ؟ طيب فإذا  الفائدة من هذا يءش املدرس طلبة يدرسون نعم ؟ أي

 مانا إن اهللا ال يظلم ألنه فإن وصفه به لغو ال فائدة منه؛ وإن كان هذا النفي لعجزه عن حتقيقه صار نقصا؛ لو قل

بل هو  ,يظلم؛ الشك أنه نقص؛ إذا فالقاعدة فيما وصفه لنفسه من النفي أنه ليس نفيا حمضاأن يستطيع 

  متضمن إلثبات كمال؛ ما الكمال ؟ كمال ضد ذلك النفي .

؛ فاإلنسان ره وإحسانهنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه ويلحقها بويستفاد من هذه اآلية: أن نفس اإل

عند نفسه أمانة جيب أن يرعى هذه األمانة حقها؛ وإذا كان جيب على اإلنسان أن يرعى األمانة يف ولده وأهله 

هذه وصية منه تعاىل لنا  وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) ((ففي نفسه من باب أوىل؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

 فأوصانا اهللا لنا بأوالدنا وصية منه لنا بأوالدنا والولد بضعة من ))يوصيكم اهللا في أوالدكم  ((بأنفسنا؛ وقال: 

  أبيه .

   ؟ يف أنه حمال لغريهمثل نفي الظلم  لنفي السنة واجلهل عن اهللا تكون بالنسبة: السائل



نفعال يست فعال؛ بل هي اأما السنة والنوم فهذا حمال لغريه؛ وقد يقال إنه حمال لذاته؛ ألن السنة والنوم ل: الشيخ

؛ وقد يقال حمال لذاته ألن وأخذته السنة حمال لغريه ولو شاء لنام اس؛ فقد يقال إوحال تطرأ على النائم والناع

  يف ذلك نفيا لكماله وألن هذا ليس فعال بل هو انفعال فبينه وبني الظلم فرق.

   أشياء األخرى غري املال والولد؟ : شيخ هل ميكن أن يغين عن الكافرالسائل

   مباله وولده .ينتفع هو الغالب أن اإلنسان هذا الولد ألن املال و ال، ما ميكن لكن ذكر : الشيخ

  حال أيب طالب ؟ : و السائل

  سبب وهو محايته للرسول عليه الصالة والسالم وعنايته به .ة، هذه خاصة لخاص : ال, هذهالشيخ

مشريا إىل نار الصحابة  ) على نار جهنم ... ناركم هذه فضلت (الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: : السائل

   ؟فهل تشمل هذا كله  ...

هنا الضمري ليس للتعيني يعين ليس  ناركم ) (وقوله:  على نار الدنيا ) (ألنه يف بعض األلفاظ:  ,أي نعم: الشيخ

  مضافا إىل قوم معينني وإمنا هو مضاف إىل اجلنس .

أو  ...لبعض أفعال اهللا بعض الدعاة يضرب أمثلة جند  هللا األمثال ))(( فال تضربوا قال اهللا عزوجل: : السائل

   ؟املثال الذي ذكرمتوه قبل قليل يف النفي بعدم قدره هذا اجلدار على الظلم فهل جيوز هذا الشيء 

لوا هللا مثل واملثل هو الشبيه والنظري يعين ال جتعل املساوية ألن األمثال مجع النهي عن ضرب األمثال األمثا: الشيخ

إنكم سترون ربكم كما  : (أحدا يشبهه أو مياثله؛ وقد ضرب النيب عليه الصالة والسالم املثل يف رؤية اهللا قال

  يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه ) . (وقال يف الصدقة:  ترون القمر ليلة البدر )

يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال ((: الطالب

من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون ها أنتم أوالء تحبونهم وال 

يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا 

الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا  بغيظكم إن اهللا عليم بذات

  وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا إن اهللا بما يعملون محيط )) .

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ))  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا عزوجل: : الشيخ

لم عن اهللا وذلك ية السابقة ؟ إىل ؟ ذكرنا نفي الظآلابقة ؟ الفوائد؛ الفوائد اية السوأظن أننا مل نكمل يف اآل

  لكمال عدله .



 ,مير علينا مرارا كثريا أن اخلطاب مبثل هذا يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم )) ((قال اهللا تعاىل: 

ملؤمنني له ثالث فوائد؛ أوال: اإلغراء على توجيهه إىل ا: تصديره بالنداء يدل على أمهيته والتنبه له؛ ثانيا :أوال

االمتثال كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فال تفعل كذا وكذا، إن كنت مؤمنا فصدق 

ص ملؤمنني إغراء باالمتثال؛ ثانيا: أن امتثاله من مقتضيات اإلميان؛ ألنه ال خياطب الشخفي توجيهه إىل اباخلرب؛ ف

احلكم من مقتضيات  هذابوصف مث يوجه إليه حكم متعلق ذا الوصف إال كان ذلك دليال على أن امتثال 

اإلميان؛ ألنه ال يصح أن توجه لفاسق كلمة تتعلق باملؤمن؛ الفائدة الثالثة: أن اإلخالل به نقص يف اإلميان؛ إذا 

  نقص يف اإلميان . وجه اهللا اخلطاب إىل املؤمنني فهذا دليل على أن اإلخالل به

مث إنه البد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه اهللا اخلطاب للمؤمنني كما قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا 

فإما خير تؤمر به وإما شر  ـ ين استمع هلايع ـإذا سمعت اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك  (عنه: 

  . تنهى عنه )



الفائدة الثالثة: أن اإلخالل به نقص يف اإلميان؛ إذا وجه اهللا اخلطاب إىل املؤمنني فهذا دليل على أن اإلخالل به 

  نقص يف اإلميان .

مث إنه البد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه اهللا اخلطاب للمؤمنني كما قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا 

فإما خير تؤمر به وإما شر  استمع هلا ـيعين ـ إذا سمعت اهللا يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك  (عنه: 
  تنهى عنه ).

هذا ي، هذه ال ناهية وهلذا  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم )) ((يف هذه اآلية يقول اهللا: 

طانة القوم املقربون إىل الشخص مأخوذ من بطانة الثوب ألا واملراد بالب ال تتخذوا )) ((جزمت الفعل فقال: 

ا أقرب إىل البدن أو إىل اجلسد من ظهارته؛ فالثوب له بطانة وله ظهارة؛ البطانة أقرب؛ فاملعىن: ال تتخذوا قوم

أي  كم ))من دون ((ار وختربوم باألحوال ومبا تريدون أن تقوموا به؛ وقوله: ر سمقربني إليكم تفضون إليهم باأل

أي من غريه؛ واملعىن من  واتخذوا من دون اهللا آلهة لعلهم ينصرون )) ((من غريكم، كما يف قوله تعاىل: 

من غريكم بأي شيء ؟ بالدين أو باهلدف أو مباذا ؟ نقول: املراد بذلك كل من يغايرك يف أمر من  :يدونكم أ

الدنيا؛ فإذا كان األمر يتعلق بالدين فحينئذ ال نتخذ  األمور؛ وهذا خيتلف، قد يكون يف الدين مثال وقد يكون يف

تجارة فال ألم غرينا؛ إذا كان يتعلق بالكافرين أولياء من دون املؤمنني، ال نتخذ املنافقني أولياء من دون املؤمنني 

لكل مؤمن وهي  قيقة قاعدة موجهةيف احلنتخذ أحدا بطانة خيدعنا يف جتارتنا ألنه مغاير لنا يف هذا االجتاه؛ وهذه 

  صاحلة حىت للكافر، حىت للكافر مثال ال يتخذ بطانة من دونه أي من غريه ممن يضره اختاذه بطانة .

ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما  ((وقوله: 
كم ؟ اثنني؛   ودوا ما عنتم )) ((هذه واحدة؛  ال يألونكم خباال )) ((هذه أربع مجل  تخفي صدورهم أكبر ))

هذه اجلمل هل هي أوصاف لبطانة ؟  (( قد بدت البغضاء من أفواههم ))؛ ((وما تخفي صدورهم أكبر ))

أو هي مجل تعليلية للبطانة ؟ أي ال تتخذوا بطانة من دونكم فإم ال يألونكم  ,يعين بطانة متصفة ذه الصفات

  إىل آخره . خباال ويودون ما عنتم

لبيان التعليل يعين  ,يف هذا احتماالن، حيتمل أن هذه اجلمل أوصاف؛ عرفتم ؟ وحيتمل أا مجل استئنافية معللة

ال تتخذوا بطانة من دونكم ألم ال يألونكم خباال إىل آخره؛ وعلى القول األول يكون معىن اآلية: ال تتخذوا 

من دونكم ال يألونكم خباال ودوا ما عنتم إىل آخره ؛ فإن قلنا أي بطانة  ,بطانة من دونكم على هذا الوصف

رور اار و اجل من دونكم )) ((يعترب وصفا خامسا؛ ألن  )) من دونكم ((بأن هذه اجلمل أوصاف فإن قوله: 



؟ لبطانة؛ وعليه فيكون ى اهللا أن نتخذ بطانة من اتصفوا ذه الصفات اخلمس: أم من دوننا، يءش صفة أي

  م ال يألوننا خباال، يودون ما عنتنا، قد بدت البغضاء من أفواههم، وما ختفي صدورهم أكرب.أ

يعين  ,مبعىن بذل اجلهد أي ال يألون جهدا يف خبالكم أىل )) ال يألونكم خباال ((قوله:  نرجع اآلن إىل الكلمات

أم يبذلون كل جهد يف خبالكم؛ واخلبال هو الفساد يف الرأي والعقل؛ وهلذا يقول الناس للرجل الفاسد رأيه 

يعين ال يألون جهدا يف خبالكم، يبذلون كل جهد لفساد  ال يألونكم خباال )) ((ل؛ فمعىن بْ وعقله يقولون إنه خِ 

  نة من دونكم .منكم وهم بعيدون عنكم بطا أموركم ألم قوم ليسوا

أي الذي عنتم أي  أم حيبون بكل قلوم ما عنتم, ودوا الود خالص احملبة يعين ودوا ما عنتم )) ((وقوهلم: 

 ((الذي شق عليكم؛ وحيتمل أن تكون ما مصدرية أي ودوا عنتكم؛ والعنة املشقة والشدة، كما قال اهللا تعاىل: 
ما شق عليكم؛  :يأ عزيز عليه ما عنتم )) ((ة، وقال تعاىل: أي أحلق بكم املشق ولو شاء اهللا ألعنتكم ))

ويودون بكل قلوم العنت علينا واإلشقاق واإلتعاب،  ,فاملعىن أن هؤالء البطانة ال يألون جهدا يف فساد أمورنا

بدت  قد ((العنة الفكري والبدين واملايل وكل شيء ميكن أن يلحقنا فيه مشقة فهؤالء يودونه ؛ الوصف الثالث: 
من لبيان حمل البدو؛ فهي ابتدائية يعين  من أفواههم )) (( بدت أي ظهرت ؛ و البغضاء من أفواههم ))

كأمنا يريدون أن يكتموا هذه البغضاء ولكنها تبدوا؛ البد أن تفهم من أقواهلم وإن كانوا ال   ,ظهرت من أفواههم

وهو دليل على أا جاءت  بدت )) قد ((بل قال: يريدون هذا؛ وهلذا مل يقل: قد أبدوا البغضاء من أفواههم؛ 

بطانة؛  فلتة من أفواههم وإال فهم يتكتمون، يتكتمون يف البغضاء من أجل أن يتوصلوا إىل مآرم يف اختاذهم

  لكن البد أن تبدوا البغضاء من أفواههم .

يف القلوب أكثر بكثري مما  يعين عندهم من البغضاء ,أي مما يبدوا من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر )) ((

تبديه األلسن؛ هؤالء القوم املتصفون ذه الصفات انا اهللا أن نتخذهم بطانة؛ والنهي عن اختاذهم بطانة يستلزم 

  إبعادهم عنك واحلذر منهم وأن ال تركن إليهم .

ت العالمات؛ وهل أي أظهرناها حىت صارت بينة مثل فلق الصبح؛ واآليا قد بينا لكم اآليات )) ((مث قال: 

املراد العالمات اليت وصف ا هؤالء أو هي أعم فتشمل مجيع ما بني اهللا لنا ؟ األوىل أن جنعلها عامة نقول بني 

قد بينا لكم اآليات  ((لنا العالمات الدالة على احلق وعلى الباطل يف هذه املسألة ويف غريها؛ وقوله: تعاىل اهللا 
له عناية خاصة يف املؤمنني تبني هلم اآليات اليت قد ختفى عليهم بل هي خافية  يدل على أنه سبحانه وتعاىل ))

  عليهم. 



يعين أنه ال يظهر بياننا لآليات إال ملن كان له عقل يعقل به نفسه وهواه؛ أما غري  إن كنتم تعقلون )) ((وقوله: 

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءتكم كل آية حتى يروا العذاب  ((العاقل فإنه ال ينتفع 
ال تتخذوا بطانة  ((عائد على قوله:  قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون )) ((وحيتمل أن الشرط األليم )) 

لى األول فيكون أما ع لون فال تتخذوا بطانة من دونكم,واملعىن على هذا التقدير: إن كنتم تعق من دونكم ))

التقدير: إن كنتم تعقلون فقد بينا لكم اآليات فاعقلوها؛ ومر علينا أن اآلية إذا كانت حتتمل معنيني ال يتنافيان 

تخذهم بطانة ومن العقل أن نتبني ما بينه اهللا لنا من اآليات عليهما ؛ فيكون من العقل أن ال ن فاألوىل أن حتمل

.  

أنتم ا ه (( :والقصر هآ أنتم ))، (( :قراءتان: املد أنتم )) هآ ((يف قوله:  نهم ))هآ أنتم أوالء تحبو  ((وقال: 
يعين ذه أحيانا وذه  ,ينبغي للقارئ أن يقرأ ذه مرة وذه مرة ,وكالمها قراءتان سبعيتان أوالء تحبونهم ))

ألنك لو قرأت بقراءة  ,أحيانا إال أمام العامة؛ فأمام العامة ال ينبغي أن تقرأ إال بقراءة املصحف الذي بني أيديهم

ري آياته ؟ ورمبا إن كانوا طأ أو شككوا يف القرآن؛ كيف قرآن تغاخلغري قراءة املصحف الذي بأيديهم اموك ب

 هآ أنتم )) ((أنت غريت كتاب اهللا؛ ألن العامة الدمهة مشكل ال مييزون؛ إذا  :ك يقولمهاء رمبا يضربونعامة د

تم هؤالء ناء للتنبيه؛ قيل: إا منقولة عن مكاا وأن األصل: أاهل ها أنتم )) (( و ها أنتم )) ((قراءة؛ والثانية: 

ن يكون يف أول الكلمات، فهي يف مكاا؛ حتبوم؛ وقيل: بل هي للتنبيه وأا يف مكاا؛ ألن التنبيه ينبغي أ

أي حتبون هذه البطانة الذين ال يألونكم  تحبونهم )) ((منادى وأصله يا هؤالء أوالء  ها أنتم أوالء )) ((وقوله: 

خباال، والذين ودوا ما عنتم، والذين قد بدت البغضاء من أفواههم، والذين ما ختفيه صدورهم أكرب حتبوهم؛ 

نني يغلب عليهم سالمة القلب وطهارته وعدم ظن السوء يف غريهم؛ وكان هؤالء يتوددون إليهم وذلك ألن املؤم

يعين وهم  وال يحبونكم )) ((ويدعون أم يصلوم فيحبهم املؤمنون؛ بناء على أي شيء ؟ على تغريرهم م؛ 

هذا معلوم  تحبونهم )) ((ه: ال حيبونكم مع أنكم حتبوم؛ وكيف حيبوننا وقد بدت البغضاء من أفواههم؛ وقول

  هذا غري معلوم ولكن اهللا أعطانا له قرائن وهي ما تبديه أفواههم. وال يحبونكم )) ((لنا لكن 

فإذا كان ال حيبونكم فيكف حتبوم ؟ اإلنسان العاقل احلازم هو الذي يعامل من كانت هذه صفته مبثل ما كان 

  عليه .

القرآن؛  تؤمنون بالكتاب )) ((الكتاب هنا اسم جنس يشمل مجيع الكتب؛  وتؤمنون بالكتاب كله )) ((

بالكتاب التوراة؛ بالكتاب اإلجنيل؛ بالكتاب الزبور؛ بالكتاب صحف ابراهيم؛ تؤمنون ذا كله؛ وهم ال يؤمنون 



يهود لكن ال ,بذلك؛ طيب من هؤالء ؟ يصدق هذا على اليهود والنصارى واملنافقني كلهم لنا ذا الوصف

  يدعون أم مؤمنون بالتوراة والنصارى يدعون أم مؤمنون باإلجنيل واملنافقون ال يؤمنون بشيء .

)) وإذا خلوا (( وهلذا قال:  لون بأفواههم ما ليس يف قلوم,نفاقا ومداهنة؛ يقو  ))وإذا لقوكم قالوا آمنا  ((
شدة الغيظ ملا من أي من شدة الغيظ؛ لكن  )) عضوا عليكم األنامل من الغيظ(( وحدهم أو إىل شياطينهم 

يرون من نعمة اهللا عليكم أو من شدة الغيظ لعدم إتباعكم هلم؛ أو من األمرين مجيعا ؟ من األمرين مجيعا؛ بل 

  وقتا ومل يتمكنوا من نيل مآرم.رمبا نقول: يشمل أيضا ما ادعوا يف أم أمضوا مع املسلمني 

ويعرب  ,األنامل هي أطراف األصابع؛ وعضها يعرب به عن شدة الندم واحلزن ))عضوا عليكم األنامل  ((وقوله: 

أدركك،  أنامله ويومي برأسه ويقول: عسى أدركك، عسى ه يعضبه عن شدة الغيظ؛ أحيانا الذي يتوعدك جتد

لكن  ه هذا من شدة الندم؛تأمنل ت سيارته فعضأنامله من الغيظ؛ والثاين انكسر  عشان يتوعدك؛ نقول هذا عض

؛  ضمكون األنامل من شدة الغيظ يتمىن أن تكون أنت الذي بني أسنانه حىت يقهنا بني اهللا عزوجل أم يعض

هل هي طرف األصابع وإال وسط  الشيخ: األنامل اليت تعض وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ )) ((

 الظاهر أايعين األعلى ؟ على كل حال : الشيخأطراف األصابع؛ الطالب: وسط األصابع، الطالب: ؟  األصابع

وهو عندكم رؤوس  ,اختالف أعراف الناس؛ أحد يعظ األعلى وبعض الناس يعظ الوسطحبسب ختتلف 

الطرف؛ املهم هي كلها تنيب عن  ن عندنا األوسط؛ بعض الناس يعض وسط األصبع وبعضهم يعضاألصابع؛ أظ

  إما شدة احلزن وإما شدة الغيظ. ,شدة

قل اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم أو مل يتأتى خطابه وهو األقرب؛ ألنه   كم ))ظموتوا بغي (( تعاىل: قال اهللا

يعين فقل أيها املؤمن  ها أنتم أوالء تحبونهم)) يا أيها الذين آمنوا )) (( (( :األولبكان خياطب املؤمنني 

 قل موتوا بغيظكم )) ((به؛ وهذا األمر لإلهانة، األمر لإلهانة وبيان عدم املباالة  كم ))ظموتوا بغي (( :هلؤالء

كم وا بسبب غيضسببية أي موتلليعين ابقوا على غيظكم إىل أن متوتوا؛ وقيل: إا  ,الباء قيل إا للغاية واملصاحبة

جيل املوت : دعاء عليهم بتعت؛ والثايندعاء عليهم ببقاء الغيظ إىل املو  :فإنه ال يهمنا؛ والثاين أقرب؛ فاألول

  يكون هذا أقرب للصواب وأشد يف التحدي والبعد عنهم.فبسبب الغيظ؛ 

 ,اجلملة استئنافية يبني اهللا فيها أنه عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((

دراك والتدبري للجسد؛ وإمنا قلنا إن ذات أي بصاحبة الصدور وهي القلوب؛ ألن القلوب هي حمل العقل واإل

والقلب  فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور )) ((الصدور هي القلوب لقوله تعاىل: 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت  (هو حمل العقل وحمل التدبري؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 



وهي حمل النية واإلرادة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: فسد الجسد كله )  صلح الجسد كله وإذا فسدت

أي بالقلوب؛ بصاحبة الصدور هذا تفسري  عليم بذات الصدور )) ((إذا  ,طيب إنما األعمال بالنيات )؛ (

  لفظي، واملراد القلوب .

اخلطاب ملن ؟ للمؤمنني؛ وهنا أتى بصيغة  إن تمسسكم )) إن تمسسكم حسنة تسؤهم )) (( ((مث قال: 

وسبق أن جاء بصيغة اجلمع وهذا من التفنن يف  قل موتوا بغيظكم )) ((اجلمع، وأتى بصيغة املفرد يف قوله: 

وليس كما إذا كان األسلوب  األسلوب عنده انتبه ، االنتباه أن اإلنسان إذا اختلفاخلطاب؛ ومن فوائده االنتباه

  .رية واحدة على وت

حسنة أميا حسنة ؟ دينية أو دنيوية، بدنية أو مالية، أو أهلية ؟ شاملة؛ ووجه  إن تمسسكم حسنة تسؤهم )) ((

 مهأي حسنة تصيب املؤمنني فإا تسوؤ نكرة والنكرة يف سياق الشرط تفيد العموم؛ ف حسنة )) ((الشمول أن 

فإن هؤالء  ,أو أي حسنة كانت هل أو النصرةسواء كانت هذه احلسنة يف املال أو البدن أو األ ,ألم أعداء

  تسؤهم احلسنة إذا مستكم .

السيئة هنا ما يسوؤكم يعين إن أصابكم ما يسوؤكم يف البدن أو  وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها )) ((وقوله: 

يف  إن تمسسكم )) ((يعين يلحقهم الفرح بسببها؛ وهنا يقول:  يفرحوا بها )) ((ألهل أو املال أو الدين ا

يف السيئة؛ فهل هذا من باب اختالف التعبري أو هناك فرق معنوي ؟ قال بعض  إن تصبكم ))( ( احلسنة؛ و

أي إن تصبكم حسنة؛  إن تمسسكم حسنة )) ((إن هذا من باب اختالف التعبري وأن معىن قوله:  :العلماء

وقال  ت من سيئة فمن نفسك ))؛ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصاب ((ودليل ذلك قوله تعاىل:  :قالوا

املس أخف من اإلصابة, وبىن على ذلك أم بعض العلماء: بل بينهما فرق ألن املس أخف من اإلصابة، 

 ((ويفرحون بالسيئة إذا أصابت وأوجعت؛ وهذا الفرق بالنسبة لقوله:  ,ون من احلسنة وإن كانت قليلة جدايساؤ 
لو قلنا ذا الفرق لكان  وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها )) ((قوله: وجيه؛ لكن بالنسبة ل إن تمسسكم حسنة ))

فرحهم بالسيئة ال يكون إال إذا كانت شديدة؛ وهذا فيما يظهر خالف حاهلم؛ وبناء على ذلك يرتجح القول بأن 

لكن اختلف التعبري لفائدة وهي التنبيه ألنه إذا اختلف األسلوب فالبد أن حيدث  ,مس وأصاب مبعىن واحد

  ب انتباه خبالف ما إذا كان على وترية واحدة.اإلنسان املخاط

 ((هل يدخل يف ذلك هزميتهم يف اجلهاد ؟ نعم يدخل؛ ويدل هلذا قوله تعاىل:  إن تصبكم سيئة )) ((وقوله: 
وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اهللا علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم 

   ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما )) .فضل من اهللا



إن تصربوا على ما ينالكم  وإن تتقوا وتصبروا ال يضركم كيدهم شيئا إن اهللا بما يعملون محيط )) ((وقوله: 

بأمرين؛ األول: الصرب على نسبة هلؤالء الكفار مطلوب المنهم؛ وتتقوا فيما تعاملوم به؛ ألن اإلنسان مطلوب ب

 كيدهم )) إن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا )) (( ((ما فعلوا؛ والثاين: أن يتقي اهللا فيما يفعل م 

رج بقولنا: التوصل باألسباب اخلفية ل باألسباب اخلفية إىل اإليقاع باخلصم؛ فخالكيد هو املكر؛ واملكر هو التوص

؛ مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله؛ لكن إذا ايقاع خبصمه فإن هذا ال يسمى مكر ل بأمر معلوم لإلما إذا توص

شيئا نكرة يف سياق النفي  ال يضركم كيدهم شيئا )) ((أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد؛ وقوله: 

بما يعملون محيط  إن اهللا ((بالصرب والتقوى فلن يضرونا شيئا  اهمعاملنفتشمل أي شيء يكون؛ فالكفار إذا 
 ((.  

   ... :سؤال

  على كل حال تأيت يف الفوائد.: هذا الشيخ

  أحسن اهللا إليك شيخ كيف يكون الكفار يأخذون بطانة منهم وهم كفار يعين أي بطانة فهي كافرة ؛ : السائل

  كيف ؟ : الشيخ

فرقة الثانية فينبغي أن ال يأخذوها بطانة؛ الكل ملتهم واحدة ؛ قلنا إن املفروض لو كانت خائنة : يعين  السائل

   كيف ؟فالكفار ملة واحدة 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  ((لكنهم قد يكون بعضهم بعضا ملصلحة دنيوية  ,أي: الشيخ
  وقالت النصارى ليست اليهود على شيء )) .

األنامل من الغيظ هل من يفعل هذا الفعل يكون مشاا  اإلنسان إذا عضأحسن اهللا إليك شيخنا ! : السائل

   بالكفار ؟

  هذا شيء طبيعي؛  ألن ,ال ال، ما هو تشبه: الشيخ

  فلماذا ذكره اهللا ؟ : السائل

  رد فال تشبه فيه .الفعل اأما  ,نعم فيه تشبهكونه على املؤمنني ،  أناملهم عليهم ونألم يعضذكره : ال, الشيخ

   آىل اليت مبعىن اليمني واليت مبعىن التقصري ؟ فرق بني: كيف يالسائل

   هذه اليت مبعىن التقصري أىل ما هي آىل ؛ الذي مبعىن اليمني آىل.: الشيخ

  اجلمع ؟  : ويفالسائل

  اليت مبعىن التقصري؛ وآىل مصدرها إيلى . : قل املصدر أىل إال، أىل مصدرها إالالشيخ



 ما جيوز هؤالءاليهود أو النصارى أو املنافقون؛ حيتمل أن يكون رنا أن هذا ذك!  مشيخ أحسن اهللا إليك: السائل

  نا؛ أن حنبهم على كل حال سواء أحبونا أم أبغضو 

  هذا تأيت يف الفوائد . .سيأيت: الشيخ

 مع أنهوال يؤمنون بالكتاب كله؛  :ومل يقل وتؤمنون بالكتاب كله )) ((قال:  : شيخ أحسن اهللا إليك !السائل

   حتبون أو ال حتبون ؟ :قال

؛ ال، قصدي ببعض الكتب يعين الكتاب اسم جنس؛ وحىت هم أي ألم رمبا يؤمنون ببعض الكتاب: الشيخ

نعم, لكن  , السائل: لكن ال يسمى إميان حقيقي, الشيخ:أيضا املنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان يف مصلحتهم

   ليه مذعنين )) .(( وإن يكن لهم الحق يأتوا إيقال أنه مؤمن به: 

   ... :السائل

هو احلقيقة أن من كفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حىت بالتوراة هذا هو احلقيقة : الشيخ

  حىت باإلجنيل .

ري ذه اآلية املنافقني يف هذا العصر كأن اهللا عزوجل يش فمثال اآلن ها أنتم تحبونهم )) ((قوله تعاىل: : السائل

  ؟  نبتعد عن هذا يعين

  هذا يأتينا يف الفوائد إن شاء اهللا .: الشيخ

   ... :السائل

 إن كنتم تعقلون )) ((هذه اآليات اليت بيناها أو  إن كنتم تعقلون )) (( :لكن هل املراد: هم متالزمات الشيخ

داللة الالزم وداللة فرق بني و الزم؛ الما هو ب رأسافال تتخذوهم بطانة؛ فيكون انتفاء العقل اختاذهم بطانة 

  التضمن .

 الّلهُ  َنَصرَُكمُ  اْلُمْؤِمُنوَن َوَلَقدْ  فـَْلَيتَـوَكلِ  الّلهِ  َوَعَلى َولِيـُهَما َوالّلهُ  تـَْفَشالَ  َأن ِمنُكمْ  طآئَِفَتانِ  َهمت إذْ ((ِ : الطالب
  .)) َتْشُكُرونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  فَاتـُقواْ  َأِذلةٌ  َوَأنُتمْ  بَِبْدرٍ 

  قي علينا فوائد ؟ شرح ؟ .اأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ أظن أننا ب: الشيخ

إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم   ((: تعاىلقال اهللا 
هذه اآلية تكلمنا على أوهلا وقلنا: إن هؤالء الذين من دون املؤمنني  كيدهم شيئا إن اهللا بما يعملون محيط ))

واملراد باحلسنة هنا حسنة الدنيا من الرزق والعافية  ,والذين اختذوهم بطانة إذا مست املسلمني حسنة أساءم



مال أو هم من خذالن أو فقد ك النصر على األعداء؛ وإذا أصابكم سيئة أي ما يسوؤ والغنائم وغريها؛ وكذل

  رون ا.جوائح أو غري ذلك فإم يس

تصربوا على ما ينالكم منهم؛ ومعلوم أن  وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا )) ((يقول اهللا عزوجل: 

 تتقوا ))و  ((ولكنه ينتظر الفرج؛  ,الصابر ينتظر الفرج ألنه سيصرب على ما ناله من األذى يف هذا الوقت املعني

فإنه ال يعين وإن آذوكم  ال يضركم كيدهم شيئا )) ((قوى اهللا عزوجل يف معاملة هؤالء ويف غريها؛ بأن تلتزموا ت

يضركم؛ والكيد سبق لنا أنه التوسل باإليقاع باخلصم باألسباب اخلفية، التوسل إىل اإليقاع باخلصم باألسباب 

أن اهللا يوصف باملكر واخلداع والكيد يف يعين  ,وهو مبعىن املكر ومبعىن اخلداع؛ وهو ثابت هللا عزوجل ,اخلفية

ال  ((ويف قوله:  ال يضركم )) ((كل حال؛ يقول: بخبالف اخليانة فإن اهللا ال يوصف ا ألا صفة ذم  ,موطنها
 مبعىن الضرر ومبعىن ْري ؛ والضَ ْري كم )) من الضَ ْر ال يضِ  كم )) والثانية: ((ر ال يضُ  قراءتان؛ إحدامها: (( يضركم ))

ومنه ما جاء يف حديث رؤية اهللا سبحانه وتعاىل، حيث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,الضيم؛ فهو ضرر بضيم

 ((أي ال يلحقكم ضري؛ هنا يقول:  )ارون ضَ ارون وال تُ ضَ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال تَ  (
ألن  أفادت معىن غري األخرى, ءتان كل واحدة منهمافتكون القرا كم ))ْر ال يضَ  ((وقراءة:  ال يضركم كيدهم ))

  فالضري أشد؛ فهم ال يلحقوننا بضرر وال بضري . ,مطلق الضرر دون مطلق الضري

 يعين أي شيء يكون؛ ولكن هل يلحقهم من ذلك أذى ؟ ,فتكون عامة نكرة يف سياق النفي شيئا )) ((وقوله: 

أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن لتبلون في  ((اجلواب نعم؛ لقوله تعاىل: 
يا عبادي  (وهلذا قال اهللا يف احلديث القدسي:  ,ولكن ال يلزم من األذى الضرر الذين أشركوا أذى كثيرا ))

 ((وقال:  ) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر (وأثبت أن بين آدم يؤذونه فقال:  إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني )
  ن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة )) .إ

اإلحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة والسلطان؛ فهو حميط م كإحاطة السور مبن  إن اهللا بما يعملون محيط )) ((

ما  ))بما يعملون  ((أي ال يتمكن أن يفروا من قضاء اهللا عزوجل وعلمه وسلطانه وقدرته؛ وقوله:  ,يف داخلهم

هذه موصولة فتفيد العموم؛ ومر علينا يف النحو أنه البد لكل اسم موصول من عائد يعود عليه حىت يتبني أن 

  برابط أو عائد؛ يف باب املبتدأإال قبلهااجلملة اليت بعده صلة له؛ ألنه ال ميكن أن نعرف أن اجلملة هلا صلة مبا 

 ؟ العائد حمذوف بما يعملون محيط )) ((ويف باب املوصول يسمونه عائدا؛ فأين العائد يف قوله:  ,يسمونه رابطا

  أي مبا يعملونه حميط .



ما يتعلق ا؛ من هنا إىل قريب آخر السورة كله يف غزوة أحد و  وإذ غدوت من أهلك )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

مبعىن  )) غدوت (( ف تقديره: أذكر إذ غدوت؛ وإذ هذه ظرف وعاملها حمذو  ))(( وإذ غدوت فقوله: 

خرجت غدوة أي يف أول النهار، كما كان األمر كذلك فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل غزوة أحد يف 

النيب صلى اهللا عليه  ثالث من اهلجرة، يف هذا اليوم غداأول يوم السبت املوافق للحادي عشر من شوال سنة 

هذه الغدوة من أهله من املدينة؛ خرج النيب  من ابتدائية يعين أن مبتدأ من أهلك )) ((: وسلم من أهله؛ وقوله

   ابة رضي اهللا عنهم هل خيرج أو ال.صلى اهللا عليه وسلم غاديا إىل أحد بعد أن استشار الصح

العصر أن الذين وسبب هذه الغزوة أن قريشا ملا قتل من صناديدهم من قتل يف بدر ـ وقد مر علينا يف قراءة صالة 

قتلوا منهم سبعون رجال من كربائهم وأسر منهم سبعون رجال ـ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النيب صلى اهللا عليه 

ائة إىل ألف معهم العدة تسع مالوكانوا ما بني  ,وسلم؛ فخرجوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يريدون قتاله

زو النيب صلى اهللا عليه وسلم ليقضوا عليه؛ فعسكروا حول املدينة فلما بلغ غ يريدونثالثة آالف ال وكانوا ، الكثرية

ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم استشار الصحابة هل خيرجوا إليهم أو ال؛ أما شباب الصحابة الذين مل حيضروا 

الصحابة فسكت؛ خنرج نقاتلهم وأما بعض  :وقالوا ,بدرا فأشاروا على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن خيرج

 ،وإن ملوا رجعوا إىل مكة ,ال خنرج، ال خنرج إليهم بل ندعهم؛ فإن بقوا بقوا على شر حال :وأما املنافقون فقالوا

نقاتلهم حنن بالسيوف ويقاتلهم النساء والصبيان باحلجارة ومن على السطوح؛ هكذا  ,وإن دخلوا املدينة قاتلناهم

يه الصالة والسالم بيته ولبس ا وخداعا وغشا؛ فدخل النيب عللكن جبنا وخور  ورسولهال نصحا هللا  ,قال املنافقون

لعلنا استكرهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :فقال بعض الصحابة ,احلرب ويأ عليه الصالة والسالم المة

ـ ما يوضع على الرأس يعين ـ مة احلرب ليتنا مل نتكلم ذا؛ فلما خرج وقد لبس ال :يعين ندموا قالوا ,على اخلروج

مة الحرب حتى يفتح ما كان ينبغي لنبي لبس ال (يا رسول اهللا إن شئت أن ال خنرج فعلنا فقال:  :ويأ قالوا
ويف أثناء الطريق رجع عبد اهللا بن أيب رأس  ,فمضى، خرج من املدينة ومع ألف مقاتل اهللا بينه وبين عدوه )

هم للكفر يومئذ أقرب منهم  ((لو نعلم قتاال التبعناكم قال اهللا تعاىل:  :وقالوا ,املنافقني بنحو ثلث اجليش
  .فاخنزلوا؛ ولكن الصحابة رضي اهللا عنهم لثبام وإميام مل يضرهم ذلك شيئا لإليمان ))



 (( :خرج من املدينة ومع ألف مقاتل ويف أثناء الطريق رجع عبد اهللا بن أيب رأس املنافقني بنحو ثلث اجليش و
فاخنزلوا؛ ولكن هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإليمان ))  ((قال اهللا تعاىل:  قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم ))

النيب  عبأهموملا نزلوا  ,شيئا، استمروا حىت نزلوا أحدا الصحابة رضي اهللا عنهم لثبام وإميام مل يضرهم ذلك
ر عليهم عبد اهللا بن جبري وقال ورتبهم واختار منهم مخسني رجال من الرماة وأم  تعبئةصلى اهللا عليه وسلم أحسن 

ال تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم (  :قال ,هلم: ال تربحوا مكانكم؛ جعلهم يف سفح اجلبل على شعبة منه
فبقوا حيمون ظهور املسلمني؛ فحصل القتال يف أول النهار وكانت الدائرة على املشركني فتولوا األدبار؛  ؛) علينا

وصار  ,قد ولوا األدبار مشركنيفجعل املسلمون جيمعون الغنائم فلما رأى أهل اجلبل حال املسلمني وأن 
انتهى احلرب؛ فذكرهم أمريهم قول النيب  ,الغنائم لنساعد إخواننا يف مجعقالوا: ننزل املسلمون جيمعون الغنائم 

, فلما ولكنهم أصروا إال أن ينزلوا فنزلوا ال تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أم علينا ) (صلى اهللا عليه وسلم: 
غر خال وليس هناك أحد حيمي املسلمني من ورائهم كروا عليهم خبيوهلم من خلفهم رأى فرسان قريش أن الث

وليد وعكرمة بن أيب جهل رضي اهللا عنهم قبل الوكان على رأسهم قائدان عظيمان ومها خالد بن  ,ودخلوا
وقتل  ,وحصل ما قضى اهللا وأراد سبحانه وتعاىل حلكمة عظيمة ,إسالمهم؛ فاختلط الناس باملسلمني من ورائهم

وحىت كانت ابنته  ,وجهه وجرح النيب عليه الصالة والسالم وكسرت رباعيته وشج ,من املسلمني سبعون رجال
يندفع؛ املهم أنه حصل  يب صلى اهللا عليه وسلم ولكن الدمفاطمة تأيت باحلصري حترقه وتدر رماده على جرح الن

حىت يعلم الناس أن اهللا تعاىل له  ,من االبتالء واالمتحان ما اهللا سبحانه وتعاىل قد قضاه وقدره حلكمة عظيمة
الناس أنه ال نصر مع املعاصي أبدا، هم عصوا النيب عليه الصالة والسالم شرعا  وحىت يعلم ,احلكم وإليه املنتهى

وفرطوا فيما يلزمهم قدرا، عصوا الرسول شرعا وفرطوا فيما يلزمهم قدرا؛ كيف ذلك ؟ عصوا النيب عليه الصالة 
ألن هذا من  ,ن خلفهمال تربحوا مكانكم؛ وتكروا ما يلزمهم قدرا وهو محاية املسلمني م :والسالم ألنه قال هلم

وترك أسباب النافعة سفه يف العقل ونقص يف الدين؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمر بأن نأخذ  ,سباب النافعةاأل
، أمر بأن نأخذ باألسباب أعظمها التوكل على اهللا لكن البد أن نفعل األسباب احلسية املادية؛ فهم ـ باألسباب

ما حصل فصارت النكبة العظيمة؛ الشهداء رضي اهللا عنهم محلهم  ـ حصل منهم وعفا عنهمرضي اهللا عنهم 
يدفنوا هناك  ,ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أن يردوا إىل مصارعهم ,املدينة ليدفنوهم يف البقيع إىلأهلوهم 

اللون  ,دما يف أحد ففعلوا؛ واحلكمة من ذلك واهللا أعلم أن املقتول يف سبيل اهللا يبعث يوم القيمة وجرحه يثعب
وال يكفن وإمنا يدفن يف ثيابه اليت  ,لون الدم والريح ريح املسك؛ وال يغسل لئال يزول هذا الدم من على جسدهم

كل هذا من أجل أن يتحقق خروجه يوم القيمة من املكان الذي صرع فيه وعلى اهليئة اليت كان صرع   ,قتل فيها



اليت فيها من األسرار واحلكم ما  العظيمة,  عليه وسلم هذه الغزوةعليها؛ املهم أن اهللا تعاىل يذكر نبيه صلى اهللا
زاد املعاد  يتبني به أن ذلك هو عني الصواب وعني اخلرية للمؤمنني؛ وقد ذكر احلافظ ابن قيم رمحه اهللا يف كتابه "

  " من احلكم يف هذه الغزوة ما ال جتده يف أي كتاب آخر فعليك مبراجعته فإنه مفيد.
اجلملة هذه حالية يعين حال كونك  تبوء )) إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال )) (( ((يقول:  

من كذب علي متعمدا فليتبوأ  (تبوء؛ ومعىن تبوء أي تنزل؛ والتبوء معناه النزول كما جاء يف احلديث الصحيح: 
أي  وا الدار واإليمان ))ن تبوءوالذي ((أي فلينزل نفسه يف مقعد من النار؛ وقال تعاىل:  مقعده من النار )

من املؤمن ؟ املؤمن هو املقر مبا جيب اإلميان به مع  ,املؤمنني تبوء المؤمنين مقاعد للقتال )) ((نزلوها؛ قال: 
؟  يءش القبول واإلذعان؛ وذا شهادة من اهللا عزوجل أميا شهادة على أن هؤالء الذين شهدوا هذه املعركة أي

مقاعد  ((اهللا أكرب مقاعد للقتال ؟ ويثبتون ويقعدون كثبوت القاعد؛ وهلذا قال:  ))د للقتال مقاع (( ,مؤمنون
ها مكان الثبات كثبات القاعد يف جملسه؛ أجل أن يكون هذه األماكن اليت بوءو ومل يقل: منازل؛ ملاذا ؟ من  ))

سوا؛ ال، هم يتكيفون كما يناسب وليس املعىن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل هلم هذه املنازل وقال اجل
 يعين لقتال األعداء؛ وتعلمون أن املقاتل للقتال )) ((مصلحة احلرب؛ لكنها مسيت مقاعد من أجل الثبات فيها؛ 

أي  ,مسيع عليم واهللا سميع عليم )) ((ر ويفر حسبما تقتضيه املصلحة؛ لن يبقى يف مكانه دائما بل هو يك
مسيع أعم من كوا ملا يقول هلم حني ترتيبهم وتبويئهم إن كلمة قد نقول: و لكم؛ مسيع ملا تقول هلم عليم بأحوا

وهذا هو األحسن ألنه كلما كان اللفظ شامال كان أحسن وأعم؛ عليم أي عليم مبا حيدث من  ,فتكون أمشل
  قول وفعل وحال وحاضر ومستقبل .

عربون إا املإذ هذه قال املفسرون أو  وليهما ))إذ همت طائفتان منكم أن تفشال واهللا  ((مث قال اهللا عزوجل: 
اذكر إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال؛ مهت اهلم يطلق على  ,يعين يكون التقدير على هذا ,بدل من إذ األوىل

جمرد حديث النفس، ويطلق اهلم على العزم يعين إنسان قد يهم حيدث نفسه هل يفعل أو ال يفعل يقال هذا هم؛ 
طائفتان ومها بنو سلمة وبنو حارثة مهوا أن يفشلوا؛ المل يوجد مانع؛ وهنا  ذ إنزم املصمم الذي ينفويطلق على الع

وسببه ما جرى من  ,والفشل هنا مبعىن اجلنب واخلوف؛ يعين أن هاتني الطائفتني وقع يف قلوما اهلم باالزام
رفون أنه إذا اخنزل أو اخنذل ثلث اجليش فإن اخنذل بنحو ثلث اجليش؛ وتعفق عبد اهللا بن أيب الذي اخنزل و ناامل

 ((أن جتبنا وترجعا ولكن اهللا تعاىل ثبتهما وهلذا قال:  ,جليش؛ فهاتان القبيلتان مهتا أن تفشالثلمة كبرية يف اهذه 
هذه والية خاصة؛  واهللا وليهما )) ((فثبتهما سبحانه وتعاىل فلم يفعال ما عزما عليه؛ وقوله:  واهللا وليهما ))

ووالية اهللا سبحانه وتعاىل تنقسم إىل عامة وخاصة؛ فالوالية اليت مبعىن التدبري، تدبري الشؤون هذه عامة؛ واليت 



خاصة ألن اإلنسان إذا هم  أامبعىن العناية يعين اليت تقتضي العناية هذه والية خاصة؛ هذه الوالية الشك 
منه فهذه والية خاصة الشك؛ كثريا ما يهم اإلنسان  هباملعصية أو بالذنب مث حصل له من عند اهللا ما مينع

م جيد يف فعل احملر فيجد يف قلبه إذا هم بال ,ترك واجبنب أو برتك الواجب؛ يعين بالذنب من فعل معصية أو بالذ
مة وعدوال عنها؛ هذه والية من اهللا؛ أو أحيانا يهم برتك الواجب فيقيض اهللا له من يعينه قلبه احنالال عن هذه اهل

عليه حىت يفعل؛ هذا أيضا والية خاصة؛ فهاتان القبيلتان ملا مهتا توالمها اهللا عزوجل بعنايته فلم يفشال وبقيا مع 
لقد كان من حظهم أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب عنهم ذا  :اجليش؛ وكان بعض هاتني الطائفتني يقول فرحا

  فكان هذا ذا. أن اهللا وليهما )) ((ار ومنقبة هلما وهو سما مها أن يفشال وأخرب خبرب آخر ألنه أخرب بأ ,اخلرب
يعين على اهللا ال على  ,متعلقة بيتوكل وقدمت إلفادة احلصر على اهللا )) وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) (( ((

غريه فليتوكل؛ والتوكل قال أهل العلم هو: صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة به 
نافع ودفع ؛ هذا التعريف طويل لكنه جامع؛ صدق االعتماد على اهللا يف جلب املوفعل السبب الذي أمر به

ر ا؛ أعيدها ثالثة؛ صدق االعتماد على اهللا يف جلب املنافع ودفع اليت أم فعل األسباباملضار مع الثقة به و 
يف صدق االعتماد على اهللا الطالب: أعدها علينا ؟ الشيخ: املضار مع الثقة به وفعل األسباب اليت أمر ا؛ 

عتماد على إذا ال يكفي أن تصدق االالشيخ: جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة به وفعل األسباب اليت أمر ا؛ 
ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه  ((اهللا حىت يكون يف قلبك ثقة بأن اهللا سيعينك ويكفيك، كما قال اهللا تعاىل: 

وال يكفي أيضا أن تعتمد على اهللا وتثق به حىت تفعل األسباب اليت أمر ا؛ ألنك إن مل تفعل األسباب اليت  ))؛
مري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قيل له: إن قوما من أهل أمر ا كنت متواكال ال متوكال؛ ويذكر أن أ
 ؛" إنهم ليسوا بمتوكلين ولكنهم متواكلون ":حنن املتوكلون؛ فقال :اليمن جاءوا حجاجا وليس معهم زاد فقالوا

؛  سريزقين, يف أن اهللامبعىن أم مفرطون مهملون؛ فلو أن أحدا قال: أنا سأعتمد على اهللا تعاىل يف جلب الرزق
هو الذي جعل لكم  ((وهو قادر على فعل األسباب ولكن مل يفعل؛ قلنا أنت مهمل متواكل، افعل السبب؛ 

رمبا ميوت قريب يل فأرثه فهذا من رزق اهللا؛  :قد يقول األرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ))
نقول: وإذا ما مات وإذا مل ميت تقتله ؟ حىت لو قتله ليأخذ ماله حرم من املرياث ألن القاتل عمدا ال يرث؛ 
فاحلاصل أنه البد لصحة التوكل من فعل األسباب اليت أمر اهللا ا؛ أما األسباب اليت مل يأمر اهللا ا فإنه ال جيوز 

  نسان أن يتعاطاها .لإل
على اهللا ألنه ال ميكن أن يتحقق التوكل إال املؤمن؛  واأمر املؤمنني أن يتوكل فليتوكل المؤمنون )) ((وقوله: 

  فالتوكل من مقتضيات اإلميان؛ واإلميان احلقيقي من أسباب التوكل على اهللا .



  ؟ نعم .نرجع اآلن لنأخذ الفوائد حىت ال نذهب بعيدا؛ آخر فائدة ذكرناها 
  .))... يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال  ((قال اهللا تعاىل: 

  واألصل يف النهي التحرمي . ال تتخذوا )) ((يف هذه اآلية الكرمية حترمي اختاذ البطانة اليت ليست منا؛ لقوله: 
حىت  ,كل إنسان ال جيوز له أن يتخذ بطانة من دونهومن فوائدها: أن هذا التحذير ليس خاصا بوالة األمور؛ بل  

مبعىن أا ليست على طريقه وال على منهاجه؛ فلو أن رجال  ,الواحد الفرد منا ال جيوز أن يتخذ بطانة من دونه
يا أيها  ((؛ ويؤيد ذلك قوله تعاىل: ه باألمور لقلنا إن هذا حرام عليهر إليمسلما صادق كافرا واختذه بطانة يس

يخرجون  ين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحقالذ
  (( تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم )) .إىل قوله:  )) الرسول وإياكم

  ؟ إىل املؤمنني . من فوائدها: أن جتنب البطانة السيئة من مقتضيات اإلميان؛ ألن اخلطاب وجه إىل من
 ,فيما سبق اها؛ صح ؟ بناء على القاعدة اليت أصلنبطانة السوء من نواقص اإلميانالبطانة ومن فوائدها: أن اختاذ 

  أن ما كان اإلميان مقتضيا له فإن فواته يكون نقصا يف اإلميان .
هذه البطانة فيما خيرج من  وهل يكون من نواقض اإلميان ؟ قد يكون، رمبا يكون من نواقض اإلميان؛ لو اختذ

  اإلسالم لكان ذلك من نواقض اإلميان .
من فوائد هذه اآلية: أن الذين من دوننا ال يألوننا خباال؛ وهذا بناء على أن اجلملة استئنافية للتعليل؛ وقد ذكرت 

ال يألوننا خباال فال وأن الذين من دوننا إذا كانوا  ,لكم يف التفسري أن من العلماء من قال: إا صفة ملا قبلها
بأس أن نتخذهم بطانة؛ ولكن الظاهر األول، أن اجلملة استئنافية للتعليل يعين أن الذين من دوننا ال يألوننا 
خباال؛ ولنضرب لذلك مثال باملؤمنني يتخذون بطانة من الكافرين؛ فإن الكفار الشك أم ال يقصرون يف طلب 

ضي اهللا عنه أرسل إليه أبو موسى يريد منه أن يويل كاتبا نصرانيا على اخلبال لنا؛ يذكر أن عمر بن اخلطاب ر 
فكتب إليه عمر أن ال تفعل وأمره بعزله؛ فأعاد  ,ألنه أي هذا الكاتب النصراين كان جيدا يف احلساب ,بيت املال

يعين إذا مات هل  ؟ املعىن ؛" مات النصراني والسالم ":عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبا فكتب إليه عمر
معناه يتعطل بيت املال أو حساب بيت املال ؟ قدر أنه مات؛ أما أن نأمتنه على بيت مال املسلمني وقد خان 

ال جيوز أن يوىل أعدائنا من الكفار أو غري الكفار أسرار أمورنا؛ ألننا إذا أنه اهللا ورسوله فال ميكن؛ وبه نعرف 
  طانة .وليناهم أسرار أمورنا فقد أخذناهم ب

أمور قد ختفى عليهم؛ عاىل بعباده املؤمنني حيث حذرهم إىل ومن فوائد هذه اآلية: بيان عناية اهللا سبحانه وت
  وذلك باختاذ البطانات السيئة .



  ؛ ودوا ما عنتم )) ((اآلية: أن أعدائنا يودون لنا ما يشق علينا؛ لقوله: هذه ومن فوائد 
مرين؛ فيودون ما يدمر جيوشنا، األعلينا يف الدنيا أو يف الدين أو كليهما ؟ يشمل  ا شقهل يودون م :وهنا سؤال

أن أهم  يودون ما يدمر اقتصادنا، يودون ما يدمر معارفنا، يودون ما يدمر ديننا؛ والظاهر عندي ـ واهللا أعلم ـ
م؛ لكن اقتصادنا إذا قوي ال صار فيه تدمريا هل ن؛ ألم يعلمون أن ديننا إذا قويالشيء لديهم هو تدمري الدي
أقوى منا اقتصادا وأقوى منا جيوشا وأقوى منا عدة؛ لكن الدين هو الذي يدمره؛ هم يكون فيه تدمريا هلم ألم 

، يريدونا أن يضيقونا يف الدين بقدر ما نا يف أمر الدين والدنيا يتطلبونهولذلك نقول: إن كل ما يشق علي
 االقتصاد بقدر ما يستطيعون؛ يودون أن يضايقونا يف السالح بقدر ما يستطيعون؛ يودون أن يضايقونا يف

من األسلحة اليت زالت منفعتها يف الوقت احلاضر،  ,عليه األثر يرسلون لنا من األسلحة ما عفا يستطيعون
م ال وصارت بالنسبة ألسلحة الوقت احلاضر كالسكني بالنسبة لألسلحة أو اهلراوة يعين ليس فيها فائدة؛ لكن ه

  هم أن ننتفع أو ننضر .ادهم وأن يشغلوا مصانعهم وال يهميهمهم، هم يريدون أن يكملوا اقتص
قد بدت  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن أعدائنا إذا تأمل اإلنسان أحواهلم وجد من أفواههم ريح البغضاء؛ لقوله: 

هلم أحيانا باملضايقة؛ فهم أحيانا يبدون من مبا يتكلمون به؛ ورمبا تبدوا البغضاء من أفعا البغضاء من أفواههم ))
  أفواههم وأحيانا من أفعاهلم بالتهديد وحنو ذلك بالتهديد الفعلي ال القويل .

أكثر مما  ن العداوة والبغضاء واحلقد واحلنقومن فوائدها، من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن ما يف قلوب األعداء م
 وما تخفي صدورهم أكبر )) (( سبحانه وتعاىل، وهو الذي أخربنا بذلك يبدوا؛ وهذا أمر ال يطلع عليه إال اهللا

  أكرب مما تبديه أفواههم .
وهو قد تكلم عن  أكبر )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان أن األوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل؛ لقوله: 

إال بآثاره؛ فهنا بني أن البغضاء متفاوتة  القلب ذايت ال ميكن لإلنسان أن يعرفهيف والبغضاء وصف  ,البغضاء
قل إن كان  ((جاءت يف القرآن ويف السنة:  ا؛ ألبة كل ال يشك فيهاوكذلك احملبة متفاوتة؛ والشك يف احمل

 (وقال النيب عليه الصالة والسالم:  أحب إليكم من اهللا ورسوله )) ((إىل قوله:  آبائكم وأبنائكم وإخوانكم ))
لكن البغضاء أيضا تتفاوت ؟ حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين )؛  ال يؤمن أحدكم

  حىت البغضاء تتفاوت بعضها أعظم من بعض . نقول: نعم
و اآليات اليت  (( قد بينا لكم اآليات ))من فوائد هذه اآلية: منة اهللا سبحانه وتعاىل علينا ببيان آياته؛ لقوله: 

بينها اهللا قسمان؛ آيات كونية وآيات شرعية؛ وبيانه هلا إما باملشاهدات احلسية وإما بالتأمالت العقلية؛ فاآليات 



الشرعية تكون بالتأمالت العقلية واآليات الكونية باملشاهدات احلسية اليت قد تكون طريقا إىل التأمالت العقلية 
  أيضا .

كرمية: أنه كلما كان اإلنسان أشد عقال أو أقوى عقال كان أفهم آليات اهللا؛ تؤخذ ؟ من ومن فوائد هذه اآلية ال
  قل كانت اآليات له أبني وأظهر .أعإذا كلما كان اإلنسان  قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون )) ((قوله: 

  عندكم أسئلة ؟ ها أنتم )) ((مث قال اهللا تعاىل: 
   ؟ل على اهللا ويدعوا اهللا أن يشفيهه أن يبحث عن العالج أو يتوكشخص مريض هل األفضل ل: السائل
هذا فيه خالف بني العلماء؛ فمنهم من قال: إن ترك الدواء أفضل؛ ومنهم من قال: بل الدواء أفضل؛ : الشيخ

أمر ، و عليه الصالة والسالم أمر بالتداويومنهم من قال: إذا غلب عليه النفع من الدواء فهو أفضل؛ ألن النيب 
اهللا حبفظ النفس؛ وهذا هو األصح أنه إذا كان هذا الدواء معروفا بأن فيه شفاء هلذا املرض فإن األفضل تناوله؛ 

كما أن الطعام والشراب يتناوله اإلنسان وجوبا؛ فكذلك هذا إذا غلب على ظنه النفع   ,ألن هذا من نعمة اهللا
   فاألفضل أن يتداوى .

فهم يفضلون أن ال  لك الجنة )فإن صبرت  (النيب صلى اهللا عليه وسلم:  هلا : حديث املرأة اليت قالالسائل
  يتعاجل ويبقى على مرضه ؟

رمبا إن الرسول عليه الصالة والسالم فهم أا قد تتغري لو أا شفيت باملرة وهلذا  ,أي نعم هذه قضية عني: الشيخ
  دينية .لناحية الإلنسان أحسن من املرض لبعض األحيان يكون 

كون البالد يف حاجة إىل ذلك ويل أعداء اهللا أسرارنا؛ أحيانا تأحسن اهللا إليك ! ذكرنا أنه ال جيوز أن ن: السائل
   مثل التكنولوجية اجلديدة على سبيل املثال ؟

يعين هم الذين خيفون عنا أسرارهم؛ ألم  ,ال ال، ما هي بأسرار الصناعة، الصناعة هم أعلم منا ا: الشيخ
على شيء ال نطلع عليه؛ لكن أسرارنا ماذا نريد أن نفعل، يف ترتيب جيوشنا، يف مصاحل شعوبنا، يف  يطلعون

 حنن خاصا؛ أما مسألة الصناعة فهم يف الوقت احلاضر ورمبا يأيت اليوم الذي نكونهذا مصاحلنا الذاتية إذا كان 
  أحسن منهم؛ لكن يف الوقت احلاضر هم الذين خيفون أسرارهم عنا.

ار للنيب صلى اهللا عليه وسلم عدد املسلمني فما سكانت عدد الكفار يف غزوة أحد وبدر ثالثة أضعاف : السائل
   ؟ باملشركني من أحد القبائلأن يستعني 

  الكفار يعين ؟ ويش السؤال ؟ : الشيخ
  أقول يعين مل يستعن النيب صلى اهللا عليه وسلم بأحد ؟: السائل



  أي نعم ما اضطر إىل هذا، الرسول ما اضطر إىل هذا؛ : الشيخ
  عددهم ثالث مرات ؟ : السائل
لكن إذا كان ما فيه مناسبة  كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا )) ((: أي نعم هو رمبا : الشيخ
ا يف مقابلة هلم أو يف مثال نعلم علم اليقني أنن ,ما فيه مناسبة ماذا يصنعون ؟ إذا كان ما فيه مناسبة ,إطالقا

  . ثال فيه إمكان، فيه إمكان للغلبةاعتدائهم علينا ال نستطيع املدافعة إطالقا؛ أما ثالثة مع تسعة م
: الشيخ هل تولية الكفار مستشفيات املسلمني جائز أم هو من إطالعهم على أسرار املسلمني ؟: السائل

  ستشفيات ؟ امل
  ؛ نصرايناملستشفى  : الذي يديرالسائل
  واملستشفى إسالمي وإال ؟ : الشيخ
   يف بلد املسلمني ؟: السائل
النساء وال يؤمن؛ ألن النصارى يف بالد  ز أن يوىل أسرار املسلمني، يتكشفال، هذا ما جيوز، هذا ما جيو : الشيخ

ولكنه دواء عقم يعقمون النساء قاتلهم اهللا،  ,واملريض يظن أنه شفاء ,دواء ىأفريقيا يقولون لنا إم يعطون املرض
  دى بعيد .املبر تقضي علينا على هم؟ رمبا يعطوننا إهكذا قيل يل ـ واهللا أعلم ـ لكن ما نأمن الكفار كيف نأمن

   الكفار ؟ بالدمن  احلضارية اليت تردأم األدوية  العربيةاألدوية  : إذا وجدتالسائل
فيها مواد كيماوية قد تكون ضارة الطبيعية أحسن؛ ألن غالب األدوية الطبية يكون واهللا إذا أمكن األدوية : الشيخ
  ., حسبما فيه من املوادإلنسان؛ وهلذا رمبا يتناول الدواء هذا الرجل فيضره وذاك الرجل فينتفع بهعلى ا
رد املشرك  ويعين ثبت أنهما كانت فيه مناسبة أن يستعني النيب صلى اهللا عليه وسلم باملشركني؛ : قلنا أنه السائل

 يف الغزو وأيضا ما استعانمسلمني للتسعة عشر  حينما ذهب ليحارب معه؛ وأيضا تركوا الروم يف إحدى الغزاة
   باملشركني ؟

  ر ؟ اعشأاليت تسعة  يءش مثل أي: الشيخ
  ؟  يءش روم؛ مثل أي: الالسائل
  يف أي غزوة ؟ : الشيخ
  يف غزوة عني جالوت؛ : السائل
  أنا أفهم أن عني جالوت ما هي يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  :الشيخ
  ؟  قادسية أيضاالته و : مؤته يا شيخ مؤ السائل



ما ظن املسلمون أم ذا  ,أرسل جيشا للروم وحصل أن الروم جتمعوا ,ته: أوال: هو نفسه ما غزا يف مؤ الشيخ
  خالد بن الوليد إىل اجلبل ففتح اهللا عليه. حازهمالتجمع؛ وهلذا 

  .توكل على اهللا   ؛: يا اهللالشيخ
بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه : الطالب

يف رمضان من هذه  كانا  فصل يف غزة بدر الكربى؛ فلم" أمجعني؛ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف زاد املعاد: 
السنة بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب العري املقبلة من الشام لقريش صحبة أيب سفيان وهي العري اليت 
خرجوا يف طلبها ملا خرجت من مكة وكانوا حنو أربعني رجال وفيها أموال عظيمة لقريش؛ فندب رسول اهللا صلى 

ومل حيتفل هلا احتفاال بليغا ألنه خرج  را بالنهوضوأمر من كان ظهره حاضاهللا عليه وسلم الناس للخروج إليها 
ومل يكن معهم من اخليل إال فرسان فرس لزبري بن العوام وفرس للمقداد  ,ث مائة وبضعة عشر رجالمسرعا يف ثال

سول اهللا صلى الن والثالثة على البعري الواحد؛ فكان ر بن األسود الكندي؛ وكان معهم سبعون بعريا يعتقب الرج
وزيد بن حارثة وابنه وكبشة موايل رسول اهللا صلى  ,اهللا عليه وسلم وعلي ومرثد بن أيب مرثد الغنوي يعتقبون بعريا

اهللا عليه وسلم يعتقبون بعريا؛ وأبو بكر وعمر وعبد الرمحن بن عوف يعتقبون بعريا؛ واستخلف على املدينة وعلى 
  ." مله على املدينةعبد املنذر واستعفلما كان بالروحاء رد أبو لبابة بن  ,الصالة ابن أم مكتوم

  الروحاء؛ بفتح الراء وسكون الواو قرية على حنو أربعني ميال من املدينة أي نعم .عندي ب :الشيخ
 ,بن عمري مله على املدينة ودفع اللواء إىل مصعبعبد املنذر واستعفلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن " : الطالب

على الساقة قيس بن أيب  وجعل ,إىل علي بن أيب طالب واألخرى اليت لألنصار إىل سعد بن معاذ ةوالراية الواحد
وعدي بن أيب الزغباء إىل بدر يتجسسان  ار فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو اجلهين؛ وسصعصة

 بنَ  َضْمَضمَ  فاستأجر إياه، وقصده َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول خمرجَ  بلغه فإنه سفيان أبو وأما ،, أخبار العري
 أهلَ  الصريخُ  وبلغ وأصحابه، حممد من ليمنعوه ِعريهم، إىل بالنفري لقريش ُمستْصرخاً  مكة، إىل الِغفاري َعْمرو
 رجالً  عنه عوض فإنه هلب، أيب سوى أحدٌ  أشرافهم من يتخلفْ  فلم اخلروج، يف وأوعبوا ُمسرِعني، فنهضوا مكة،
 ،عدي بين إال قريش بطون من أحد عنهم يتخلف ومل العرب، قبائل من حوهلم فيمن وحشُدوا َدْين، عليه له كان
 اهللاِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَيُصدونَ  الناسِ  َورِئَاءَ  َبَطراً (( : تعاىل قال كما ديارهم ِمن وخرجوا أحد، منهم معهم خيرُجْ  فلم
ِهمْ ( : َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول قال كما وأقبلوا ،]47: األنفال[ )) هُ  َوَحِديِدِهم، ِبَحدُتَحاد  َوُتَحاد 

 وأصحابِه، َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول على وَحَنقٍ  وغضٍب،محيٍة  وعلى قادرين، َحْردٍ  على وجاؤوا ،) َرُسوَله
 معه، كانت اليت والِعري احلضرمي بن َعْمرو باألمسِ  أصابُوا وقد فيها، َمن وقتل عريهم، أخذ ِمن يُريدون ملا



 اهللا ليَـْقِضىَ  َوَلِكنْ  اْلِميَعاِد، ِفي الْختَـَلْفُتمْ  تـََواَعْدُتمْ  (( َوَلوْ : تعاىل اهللا قال كما ميعاد غري على اهللاُ  فجمعهم
 أصحابه، استشار قريش، خروجُ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللاِ  رسولَ  بلغَ  وملا ].42: األنفال[ َمْفُعوًال )) َكانَ  أْمَراً 

 األنصارُ  ففهمت ثالثاً، استشارهم مث فأحسنوا، املهاجرون فتكلم ثانياً، استشارهم مث فأحَسُنوا، املهاِجرون فتكلم
 بايعوه ألم يَعنيهم، إمنا وكان "؟  بنا تـَُعرضُ  َكأَنكَ  اهللا، رسول يا ": فقال معاذ، بنُ  سعدُ  فبادر يَعنيهم، أنه

: سعد له فقال عندهم، ما لِيعلم استشارهم اخلُروج، على عزم فلما ديارهم، يف واألسود األمحر من مينعوه أن على
 األنصار، عن أقول وإني ديارها، في إال ينصروك ال أن عليها حقاً  تـََرى اَألنصارُ  َتُكون َأنْ  َتْخَشى َلَعلكَ  "

 َما أْمَوالَِنا ِمنْ  وُخذْ  ِشْئَت، َمنْ  َحْبلَ  واْقَطعْ  ِشْئَت، َمنْ  َحْبلَ  َوِصلْ  ِشْئت، َحْيثُ  فاْظَعنْ : عنهم وُأِجيب
َنا َأَحب  َكانَ  ِمنا َأَخْذتَ  َوَما ِشْئَت، َما َوَأعِطَنا ِشْئَت،  تـََبعٌ  فََأْمُرنَا َأْمرٍ  ِمنْ  ِفيهِ  َأَمْرتَ  وَما تـَرَْكَت، ِمما إلَيـْ
ُلغ َحتى ِسْرتَ  لَِئن َفواهللاِ  َألْمِرَك،  الَبْحرَ  هَذا بَِنا اْستَـْعَرْضتَ  لَِئنِ  َوَواهللاِ  َمَعَك، لََنِسيَرن  غمَدان، ِمنْ  البَـْركَ  تـَبـْ
 إنا فقاِتال َورَبكَ  َأْنتَ  اْذَهبْ : ِلُموسى ُموَسى قـَْومُ  َقالَ  َكَما َلكَ  نـَُقولُ  ال ": املِْقَدادُ  َلهُ  وقَالَ  ،"َمَعَك  ُخْضَناهُ 

   ".َخْلِفَك  َوِمنْ  َيَدْيَك، بـَْينِ  َوِمنْ  ِشَماِلَك، َوَعنْ  َيِميِنَك، َعنْ  نـَُقاِتلُ  َوَلِكنا قَاِعُدوَن، َهُهَنا
األنصار هذا الكالم العجيب  : أوال املهاجرون قالوا وأحسنوا مع أم سيقاتلون قومهم من قريش, مث تكلمالشيخ

الذي يدل على قوة اإلميان وعلى امتثاهلم ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحايتهم له, وأم مهما فعل فهم تبع 
له رضي اهللا عنهم, فهذا يا إخواين هو الذي ميثل اإلسالم حقيقة واملسلمني حقيقة, إذا أمر اهللا ورسوله بأمر مل 

وهكذا  ,وأمواهلم وأوالدهم مرهم, وهم تبع للرسول عليه الصالة والسالم يفدونه بأنفسهميكن هلم اخلرية من أ
, ألا نبينا صلى اهللا عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأوالدناجيب علينا أن نفدي بقدر ما نستطيع كتاب ربنا وسنة 

ا على بال حيث قالوا له هذا هي أغلى ما عندنا يف الدنيا, لذلك أريد أن نأخذ من هذا عربة وأن يكون لن
" مع أن خوض البحر هالك, لكن هم سيتبعون  َمَعكَ  ُخْضَناهُ  الَبْحرَ  هَذا بَِنا اْستَـْعَرْضتَ  لَِئنِ الكالم العظيم: " 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل شيء رضي اهللا عنهم وأرضاهم.
 فإن  وَأْبشروا، ِسيُروا": وقالَ  أصحابِه، ِمنْ  مسَِعَ  ِمبَا وُسر  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللاِ  َرُسولِ  َوْجهُ  فأشرق: " الطالب

      ".الَقْوِم  َمصارعَ  رََأْيتُ  َقدْ  وإني الطائَِفتَـْيِن، إْحَدى َوَعَدني َقدْ  اهللا
ألن اهللا تعاىل هو الذي كأن النصر بيده عليه الصالة والسالم, كأنه ممسكه "  وَأْبشروا ِسيُروا " ...: الشيخ
(( قريش,  :أبو سفيان والعري, والثانية :الطائفة األوىل(( وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتين أنها لكم ))  وعده:

(( ويريد اهللا أن يحق الحق العري, وغري ذات الشوكة من ؟  وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ))
  .احلمد هللا بكلماته ويقطع دابر الكافرين ))



حقيقة, يعين علم اليقني وحق اليقني,  رأيت مصارع القومهذه أيضا بشرى,  ( رأيت مصارع القوم )مث يقول: 
  ألن رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحي.

 أنه رأى وملا البحر، بساحل فـََلِحقَ  سفيان أبو وَخَفضَ  بدر, إىل َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  فسار: " الطالب
 باُجلْحَفِة، وهم اخلُرب، فأتاهم. عريكم لُِتْحرُِزوا خرجُتم إمنا فإنكم ارجعوا، أن: قريش إىل كتب العري، وأحرز جنا، قد

 وختافـَُنا العرب، ِمن َحَضَرنَا َمنْ  ونُطِعمَ  ا، فنقيمَ  بدراً، نـَْقَدمَ  حىت نرجع ال واهللاِ : جهل أبو فقال بالرجوع، فهموا
 ،ُزهري بدراً  يشهد فلم ُزهرة، وبنو هو فرجع فـََعَصْوه، بالرجوع، عليهم ُشريق بن األخنس فأشار ذلك، بعد العربُ 

 عليهم فاشتد  الرجوع، هاشم بنو وأراَدتْ  معظماً، مطاعاً  فيهم يزل فلم األخنس، برأي بعدُ  زُهرة بنو فاغتبطت
 نزل حىت َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  وسارَ  فساروا، نـَْرِجعَ  حىت الِعصابة هذه تـَُفارِقـَُنا ال: وقال جهل، أبو

 أنا اهللا؛ رسول يا: المنذر بنُ  الُحَبابُ  فقال". الَمْنِزل  في َعَلى  َأشيُروا ": فقال بدر، مياه ِمن ماء أدىن عشياً 
 وَنسِبقَ  عليها فننِزلَ  عذبة، الماء، كثيرة فهي عرفناها، قد قـُُلبٍ  إلى نسيرَ  أن رأيتَ  إن وبُِقلُِبَها، بها عالم
  .المياه ِمن سواها ما ونُغور إليها القوم
 لقريش، بعبدين فـََقِدُموا اخلرب، يلتِمُسون بدر إىل والزبري وسعداً  علياً  وبعث املاء، يريدون ِسراعاً  املشركون وسار

 ذلك فكره ِلقريش، ُسقاةٌ  حنن: قاال ؟ أنتما َمنْ : أصحابُه فسأهلما ُيصلى، قائم َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا ورسولُ 
  :هلما قال َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  سلم فلما سفيان، أيب ِلعري كانا لو وودوا أصحابه،

 كم  ": فقال لنا، ِعلم ال: فقاال " ؟القوُم  كم  ": فقال. الكثيب هذا وراء: قاال ؟ "قـَُرْيٌش  أْينَ  أْخِبَراِني "
 بينَ  ما القومُ  ": َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسولُ  فقال تسعاً، ويوماً  عشراً، يوماً : فقاال ؟ "يوم  ُكل  ينحرونَ 
 منعهم شديداً  وابالً  املشركني على فكان واحداً، مطراً  الليلة تلك يف وجل  عز  اهللا فأنزل ،"األلف  إلى تسعمائة

 به وصلب األرَض، به ووطأ الشيطان، رْجسَ  عنهم وأذهب به، طهرهم َطالً  املسلمني على وكان التقدم، من
 وأصحابه َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول فسبق قلوم، على به وربطَ  املنزل، به ومهدَ  األقدام،به  وثبتَ  الرمَل،

 َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اهللا رسول ونزل املياه، من عداها ما غوروا مث احلياض، وصنعوا الليل، شطرَ  عليه فنزلوا املاء، إىل
 . احلياض على وأصحابه َوَسلمَ 



ومشى يف موضع  ,وبين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على املعركة: الطالب 

فما تعدى  ؛) هذا مصرع فالن وهذا مصرع فالن وهذا مصرع فالن إن شاء اهللا( املعركة وجعل يشري بيده: 

اللهم هذه  (أحد منهم موضع إشارته؛ فلما طلع املشركون وتراء اجلمعان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

وقال: اللهم  سولك وقام ورفع يديه واستنصر ربهدك وتكذب ر يش جاءت بخيالئها وفخرها جاءت تحآقر 

يا رسول اهللا أبشر  :ق من ورائه وقالووعدك فالتزمه الصديعهدك أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك 

واستنصر املسلمون اهللا واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه  )فوا الذي نفسي بيده لينجزن اهللا لك ما وعدك 

أوحى اهللا إىل رسوله  و ,فأوحى اهللا إىل مالئكته أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب

كم وقيل يردف بعضهم ردف ل ممن املالئكة مردفني؛ قرئ بكسر الدال وفتحها فقيل: املعىن إ أنين ممدكم بألف

إذ تقول  ((مل يأتوا دفعة واحدة؛ فإن قيل هاهنا ذكر أنه أمدهم بألف ويف سورة آل عمران قال: بعضها أرساال 

ن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إ

فكيف اجلمع بينهما ؟ قيل: قد اختلف يف  فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين ))

   ثة آالف والذي باخلمسة على قولني:هذا اإلمداد الذي بثال

قول الضحاك أحدمها أنه كان يوم احد وكان إمدادا معلقا على شرط فلما فات شرطه فات اإلمداد؛ وهذا 

رواية الأنه كان يوم بدر وهذا قول ابن عباس وجماهد وقتادة و  :ومقاتل وإحدى الروايتني عن عكرمة؛ والثاين

 ((وحجة هؤالء أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال:  ,من املفسرينخرى عن عكرمة اختاره مجاعة األ

شكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا لعلكم ت

 :أي هذا اإلمداد وما جعله اهللا )) ((إىل أن قال:  بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ))

ثالثة آالف مث أمدهم بتمام  لما استغاثوه أمدهم بتمامف :قال هؤالء إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم )) ((

ر هلا من أن داد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسف ملا صربوا واتقوا ؛ فكان هذا التدريج ومتابعة اإلممخسة آال

وهو مبنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة؛ وقالت الفرقة األوىل: القصة يف سياق أحد وإمنا  ,يأيت ا مرة واحدة

إذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال و  ((أدخل ذكر بدر اعرتاضا يف أثنائها فإنه سبحانه قال: 

 ((مث قال:  الطائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) تواهللا سميع عليم إذ هم

يهم ملا نصرهم ببدر وهم فذكرهم نعمته عل ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون ))

ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من  ((ىل قصة أحد وأخرب عن قول رسوله هلم: عاد إ أذلة، مث

واإلمداد الذي  ,مث وعدهم أم إن صربوا واتقوا أمدهم خبمسة آالف؛ فهذا من قول رسوله المالئكة منزلين ))



والقصة يف  ,وهذا معلق على شرط وذلك مطلق ,ببدر بألفإمداد ببدر من قوله تعاىل؛ وهذا خبمسة آالف و 

والقصة يف سورة أنفال قصة بدر  ,سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة وبدر ذكرت فيها اعرتاضا

ويأتوكم من فورهم هذا  ((مستوفاة مطولة؛ فالسياق يف آل عمران غري السياق يف األنفال يوضح هذا أن قوله: 

حد؛ وهذا يستلزم أن يكون اإلمداد املذكور فيه فال يصح قوله إن اإلمداد ذا العدد  قد قال جماهد إنه يوم أ ))

  أعلم.وإتيام من فورهم هذا يوم أحد واهللا  ،كان يوم بدر

 ع شجرة .ذ يصلي إىل ج : وبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفصل

للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة إذ تقول  ((أيهما أصح؛   ومل يرجحنيهذين القولذكر : الشيخ 

آالف من المالئكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من 

مسة يف أحد فال إشكال؛ وإن جعلناه يف بدر ففيه إشكال اخلثالثة و الفإن جعلنا اإلمداد ب المالئكة مسومين ))

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من المالئكة مردفين وما  ((ر: ألن اهللا قال يف قصة بد

شكال إذا جعلناها يف بدر؛ فيكف اجلمع بني ثالثة ومخسة وألف ؟ أجاب اإللكن  جعله اهللا إال بشرى ))

مداد يف أنه خمتلف؛ وأن اإل مسة؛ ولكن إذا تأملت السياق وجدتبعضهم بأن اهللا أمدهم بألف مث بثالثة مث خب

تقوا ومل حيصل منهم صرب بل حصل من بعضهم معصية؛ ومعلوم أن املعلق يصربوا ويأحد إمنا كان بشرط وهو أن 

وملا مل يتحقق  ,اإلمداد الذي هو مشروط كان يف أحدهذا على شرط ال يتم إال بوجود شرطه؛ وهذا مما يؤيد أن 

كون اإلمداد فني ويفني أو مردَ بألف من املالئكة مردِ  درالشرط مل يتحقق املشروط؛ وعلى هذا يكون اإلمداد يف ب

مخسة لكنه مشروط بشرط مل يتحقق، وإذا مل يتحقق الشرط مل يتحقق املشروط؛ وعلى هذا يف أحد بثالثة أو 

وسنأيت إن شاء اهللا يف التفسري ما يبني أن  ,فاملالئكة مل تقاتل يف أحد ومل ميد املسلمون بأحد منهم يف أحد

  هو هذا . الراجح

وبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي إىل جذع شجرة هناك وكانت ليلة اجلمعة السابعة  : فصل:الطالب

عشرة من رمضان يف السنة الثانية؛ فلما أصبحوا أقبلت قريش يف كتائبها واصطف الفريقان فمشى حكيم بن 

 ه. ذلك أبو جهل وجرى بينه وبني عتبة كالم أحفظَ فأىب ,ال يقاتلوا عتبة بن ربيعة يف قريش أن يرجعوا و حزام و

  أغاظه أحفظه يعين أغاظه يعين أثار حفيظته وهو كناية عن إغضابه وإغظاته. ,حصل منه غيظ: الشيخ 

واعمراه  :سته وصرخي أن يطلب دم أخيه عمرو فكشف عن ارم: وأمر أبو جهل أخا عمرو بن احلضالطالب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفوف مث رجع إىل العريش هو وأبو بكر ل وعدّ  ,فحمي القوم ونشبت احلرب

وخرج  ,وقام سعد بن معاذ يف قوم من األنصار على باب العريش حيمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ,خاصة



ن رواحة وعوف وليد بن عتبة يطلبون املبارزة فخرج إليهم ثالثة من األنصار: عبد اهللا بالربيعة و  ابناعتبة وشيبة 

فربز إليهم علي  ,أكفاء كرام وإمنا نريد بين عمنا :من األنصار قالوا :؟ فقالوا من أنتم :ومعوذ ابنا عفراء؛ فقالوا هلم

ه ضربتني لف عبيدة وقرنُ واختَ  ,وقتل محزة قرنه عتبة وقيل شيبة ,فقتل علي قرنه الوليد ,وعبيدة بن احلارث ومحزة

نا حىت مات بالصفراء وكان مِ ضَ يزل لم مال عبيدة وقد قطعت رجله فتحادة فقتاله و فكر علي ومحزة على قرن عبي

 . رَبِهْم )) اْخَتَصُموا ِفي َخْصَمانِ  (( َهَذانِ : علي يقسم باهللا لنزلت هذه اآلية فيهم

محية اجلاهلية؛ ما الذي أمحاهم على القتال ؟ هو طلب الثأر، طلب الثأر حني صرخ  : اآلن قريش عندهاالشيخ 

عمراه؛ ثانيا: ملا برز إليهم ثالثة من األنصار أبوا أن ا و : جعل يندب أخاه يقول و ستها أخرج هذا الرجل و

: علي بن أيب خرج إليهم ثالثة, يعين قريشا؛ نالكننا نريد بين عم كرام و  ءأكفا :قالوا و ,كربا و ةيبارزوهم أنف

املبارزة تفعل يف احلرب ألن  طالب رضي اهللا عنه؛ والثاين: عبيدة بن احلارث؛ والثالث: محزة بن عبد املطلب؛ و

وإن كان بالعكس صار يف هذا إضعاف  ,نفوسهملإذا قتل صاحبهم قرنه صار يف ذلك تقوية  ,فيها تقوية للصف

: إذا طلب العدو املبارزة فإنه ال جيوز لقائد اجليش أن يأذن ألحد باملبارزة إال يف نفوسهم؛ وهلذا قال أهل العلم

أن هذا املبارز سوف يغلب قرنه؛ أما مع االحتمال فال جيوز؛ ألنه ـ يعلم يعين علم ظن وغلب الظن ـ وهو يعلم 

وليد وقتل محزة اللي قرنه يقول قتل ع ,لو غلبه لكسر قلوب املسلمني؛ فهؤالء الثالثة رضي اهللا عنهم كما رأيتم

قرنه عتبة أو شيبة على خالف، وعبيدة بن احلارث قتل قرنه إما عتبة وإما شيبة؛ ولكن كر علي ومحزة ملا اختلف 

عبيدة وقرنه ضربتني كل واحد ضرب اآلخر وهؤالء قد فرغوا من صاحبيهما كروا على صاحب عبيدة وقتلوه؛ ويف 

ألنه نقول ؛ ؟ حصلت مثل هذه املبارزة؛ ال يقال ملاذا قتاله وهو مل يربز معهماهذا دليل على جواز قتل القرن إذا 

  برز مع صاحبهما وألن دمه هدر فإنه حمارب .

يس واستدارت رحى احلرب واشتد القتال وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء مث محي الوط: الطالب

ن منكبيه فرده عليه الصديق وقال: بعض مناشدتك ربك فإنه ه عل ومناشدة ربه عزوجل حىت سقط رداؤ واالبتها

فأغفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إغفاءة واحدة وأخذ القوم النعاس يف حال احلرب مث  ,منجز لك ما وعدك

 )ع وجاء النصر قْ أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النَـ  (: رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأسه فقال

  فقتلوا منهم سبعني وأسروا سبعني . ,قتلىاملشركني أسرى  ده وأيد رسوله واملؤمنني ومنحهم أكتافوأنزل اهللا جن

إبليس يف صورة سراقة بن بين كنانة من احلرب فتبدى هلم وملا عزموا على اخلروج ذكروا ما بينهم وبني  فصل:

أن تأيت  من لكم اليوم من الناس وإين جار لكم  مالك املدجلي وكان من أشراف بين كنانة فقال هلم: ال غالب

تعبئوا للقتال ورأى عدو اهللا جند اهللا قد فلما  ,فخرجوا والشيطان جار هلم ال يفارقهم ,كنانة بشيء تكرهونه



: إىل أين يا سراقة أمل تكن قلت إنك جار لنا ال تفارقنا ؟ فقال :فقالوا ,نزلت من السماء فر ونكس على عقبيه

ا ال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب؛ وصدق يف قوله: إين أرى ما ال ترون؛ وكذب يف قوله: إين ين أرى مإ

 أخاف اهللا؛ وقيل: كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم وهذا أظهر.

ك ال أن الثاين هو األظهر أن قول الشيطان إين أخاف اهللا ليس خوف عبادة لكنه خاف أن يهل: الشيخ 

كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف  (( كقوله تعاىل:يعذب؛ وهذا  

ألنه لو كان خياف اهللا خوف عبادة لعبده ومل يستكرب عن عبادته؛  ,هذا ليس خوف عبادة اهللا رب العالمين ))

حيح كما قال ابن فإن هذا خوف ليس خوف عبادة؛ فالص ,لكن هذا خوف هالك كما خياف الرجل من الذئب

  القيم إنه أظهر .

 :وملا رأى املنافقون ومن يف قلبه مرض قلة حزب اهللا وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة إمنا هي بالكثرة وقالوا: الطالب

واهللا عزيز ال يغالب حكيم ينصر  ,فأخرب سبحانه أن النصر بالتوكل عليه ال بالكثرة وال بالعدد ,غر هؤالء دينهم

 .القومنصر وإن كان ضعيفا؛ فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة املتوكلة عليه؛ وملا دىن العدو وتواجه من يستحق ال

ما فيولكن كما قلنا  ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم )) ((وغر هؤالء دينهم قال اهللا تعاىل: : الشيخ 

 ا شرعا حىت يهيئ احملل للنصر؛ ألن من قالسبق إن من التوكل أن يأخذ اإلنسان باألسباب الشرعية اليت أمر: 

فإن توكله ليس بصحيح؛ بل هذا من جنس السخرية باهللا  ,أنا متوكل على اهللا ومل خيرج بشيء مما يقاتل به

لكن إذا فعل اإلنسان ما يقدر عليه مع قيام األمر  ,عزوجل واالستهزاء به؛ ألن اهللا تعاىل قرن أشياء بأسباا

  كل فإنه ينصر .الشرعي وحقق التو 

يف وملا دىن العدو وتواجه القوم قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فوعظهم وذكرهم مبا هلم : الطالب

وأخربهم أن اهللا قد أوجب اجلنة ملن استشهد يف  ,وثواب اهللا اآلجل والظفر العاجل ت من النصراثبالصرب وال

بخ بخ  :نعم؛ قال :يا رسول اهللا جنة عرضها السموات واألرض؟ قال :فقال عمير بن الهمام فقالسبيله؛ 

ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها؛  :ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ قال :يا رسول اهللا؛ قال

لئن حييت حتى آكل  :فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال :فإنك من أهلها قال :قال

وأخذ رسول اهللا  نها لحياة طويلة فرمى بما معه من التمر ثم قاتل حتى قتل فكان أول قتيل؛تمراتي هذه إ

 صلى اهللا عليه وسلم مأل كفه .



هذا هو اإلميان انظر إىل هذا الرجل رضي اهللا عنه ملا أخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن اجلنة عرضها : الشيخ 

 .تمرات وجعل يأكلالرآها رأي عني؛ وهلذا ملا أخرج ييقنها كأمنا السموات واألرض ما صار عنده أدىن شك، ت

  قال: لئن حييت حىت آكل مترايت هذه إا حلياة طويلة فرمى ا وقاتل حىت قتل، اهللا أكرب سبحان اهللا ـ  ؛

منهم وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مأل كفه من احلصباء فرمى ا وجوه العدو فلم ترتك رجال : الطالب

 ((وشغلوا بالرتاب يف أعينهم وشغل املسلمون بقتلهم فأنزل اهللا يف شأن هذه الرمية على رسوله:  ,إال مألت عينيه

وقد ظن طائفة أن اآلية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته هللا وأنه  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى ))

 ذكورة يف غري هذا املوضع ومعىن اآلية أن اهللا سبحانه .هو الفاعل حقيقة؛ وهذا غلط منهم من وجوه عديدة م

  من هذه الطائفة ؟ : الشيخ 

  شاعرة؛ : األالطالب

  ال؛ : الشيخ

  ربية، : اجلالطالب

إن اإلنسان ليس هو الفاعل، إن اإلنسان آلة؛ فليس هو الصائم وال  :اجلربية عكس هذا، اجلربية يقولون: الشيخ

 ما رميت إذ رميت )) ((فهنا قال:  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى )) (( :املزكي وال احلاج وال الرامي

 :بل رمى إذ رمى؛ لكن نقول :قد يقول قائل وما رميت إذ رميت )) (( :هذا قد يقول قائل تناقض هذا كيف

وإيصال الرمية إىل املرمي هذا شيء آخر غري الفعل؛ فاإلنسان مثال قد يرمي فيوجد هواء شديد مثال  ,الرمي فعل

؟  للسهم فيحمله إىل أبعد؛ فالرمي الذي هو الفعل من من ؛ وقد يرمي ويكون هناك هواء مدابريرد السهم

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛: الطالب

يعين أوصل هذا الرتاب إىل أعينهم  ولكن اهللا رمى )) ((ة ؟ من اهللا؛ فقوله: والرمي الذي هو اإلصاب: الشيخ 

أما إىل أعني كل واحد منهم وهم  ,لكان يصل إىل أدناهم إن وصل ,ولو كان األمر بفعلك ما وصل إىل أعينهم

  ما بني تسعمائة وألف فهذا ليس بطاقة النيب صلى اهللا عليه وسلم .

ومعىن اآلية أن اهللا سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفا عنه اإليصال الذي مل حيصل برميته؛ فالرمي : الطالب

يراد به احلذف واإليصال فأثبت لنبيه احلذف ونفا عنه اإليصال؛ وكانت املالئكة يومئذ تبادر املسلمني إىل قتل 

د في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع بينما رجل من المسلمين يومئذ يشت (أعدائهم؛ قال ابن عباس: 

إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه  ,أقدم حيزوم :فوقه وصوت الفارس فوقه يقول طو سضربة بال



ر ذلك أجمع فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول فاخض طو سم أنفه وشق وجهه كضربة الطفإذا هو قد خ

  .) من مدد السماء الثالثة صدقت، ذلك :اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

هنا يتبني أن املالئكة قاتلت مع املسلمني فأخرجه مسلم يف اجلهاد فاحلديث صحيح؛ إذا  : عندي يقولالشيخ 

هذا اسم هلذا امللك الذي  و ,أقبل حيزوم :وهذا القتال قتال يعلم بأثره؛ ألن الرجل مسع صوت الفارس يقول

  على هذا املشرك .ضرب الرجل املشرك؛ وظهر أثر الضربة 

إني ألتبع رجال من المشركين ألضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ( وقال أبو داود املازين: : الطالب

إن هذا  :فعرفت أنه قد قتله غيري؛ وجاء رجل من األنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس

فقال  ,ما أراه في القوم س وجها على فرس أبلقمن أحسن النا لقد أسرني رجل أجلح ,واهللا ما أسرني

بين عبد املطلب أسر من  و ؛) اسكت فقد أيدك اهللا بملك كريم :أنا أسرته يا رسول اهللا؛ فقال :األنصاري

ملا رأى  عجمه الكبري عن رفاعة بن رافع قال:يل، ونوفل بن احلارث؛ وذكر الطرباين يف معقِ ثالثة: العباس، و 

الئكة باملشركني يوم بدر أشفق أن خيلص القتل إليه فتشبث به احلارث بن هشام وهو يظنه إبليس ما تفعل امل

قال: اللهم  رفع يديه و نفسه يف البحر و خرج هاربا حىت ألقىسراقة بن مالك فوكز يف صدر احلارث فألقاه مث 

يا معشر الناس ال  :فأقبل أبو جهل بن هشام فقال ,إين أسألك نظرت إياي وخاف أن خيلص إليه القتل

وليد فإم قد الوال يهوننكم قتل عتبة وشيبة و  ,يهزمنكم خذالن سراقة إياكم فإنه كان على ميعاد من حممد

ألفني رجال منكم قتل رجال منهم ولكن خذوهم  ال و ,العزى ال نرجع حىت نقرم باحلبال الالت و فو ,لواعجِ 

هل يف ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال نعرفه أخذا حىت نعرفهم سوء صنيعهم؛ واستفتح أبو ج

إن تستفتحوا فقد  ((فانصره اليوم؛ فأنزل اهللا عزوجل:  عندكاللهم أينا كان أحب إليك وأرضى    حنه الغداة,فأ

مع جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن اهللا 

وملا وضع املسلمني أيديهم يف العدو يقتلون ويأسرون وسعد بن معاذ واقف على باب اخليمة اليت  المؤمنين ))

فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي العريش متوشحا بالسيف يف ناس من األنصار رأى رسول اهللا صلى اهللا 

كأنك تكره   (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم يف وجه سعد بن معاذ الكراهية ملا يصنع الناس ف

أجل واهللا كانت أول وقعة أوقعها اهللا بالمشركين وكان اإلثخان في القتل أحب إلي  :ما يصنع الناس ؟ قال

  .) من استبقاء الرجال

يثخن في ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى  ((قال اهللا تعاىل: كما هذا هو الذي جاء به القرآن  : و الشيخ 

فسعد بن معاذ كما تعلمون أنه سيد األوس رضي اهللا عنه  األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة ))



ولكن كان رأي النيب عليه الصالة والسالم ورأي أبو بكر أن يؤسروا ويؤخذ منهم  ,أحب أن يقتلوا وأن ال يؤسروا

  الفداء بدون قتل؛ والقصة مذكورة يف سورة األنفال .

من ينظر لنا ما صنع أبو  (برزت احلرب ووىل القوم منهزمني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وملا : لطالبا

 :أنت أبو جهل؛ فقال :فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد وأخذ بلحيته فقال) جهل 

وهل فوق رجل قتله قومه ؟  :هللا ؟ فقالهللا ولرسوله وهل أخزاك اهللا يا عدو ا :؛ فقال؟ لمن الدائرة اليوم

فرددها ـ اهللا الذي ال إله إال هو  : ( قتلته؛ فقال :فقتله عبد اهللا ثم أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال

) ثم قال: اهللا أكبر الحمد هللا الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده انطلق أرنيه ـ ثالثا 

  هذا فرعون هذه األمة ) .(  فانطلقنا فأريته إياه فقال:

رأس قريش  ي هو رأس الكفر ويف هذا احلديث دليل على فوائد أوال: أن اهللا تعاىل أذل هذا اخلبيث الذ: الشيخ 

الثاين: أن الذي قتله شابان  مسعتم ما قال يف أول الغزوة؛ و على قتل النيب عليه الصالة والسالم و احملرض و

والثالث: أن الذي أجهز عليه رجل من رعاة الغنم حىت إنه يف بعض الروايات ملا  صغريان ليسا من علية القوم؛

يعين ميسك برأسه  ,لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم :أنا عبد اهللا بن مسعود؛ قال :؟ قال له من أنت :قال

ه اهللا عزوجل، يكون رعاة هو من رعاة الغنم؛ لكن هكذا الدين إذا أظهر  رجل من علية القوم فيذحبه ذبح الشاة و

  الغنم هم األشراف وامللوك .

 عليه الصالة والسالم من عدوه؛ وأن اإلنسان إذا حبث عن عدوه أين راح أين ذهب؛ يبوفيه أيضا: استثبات الن

ليس هذا من الذل أو الذعر أو اخلوف؛ بل هذا من احلزم والعزم أن ننظر ماذا فعل  ,فإن هذا من احلزم والعزم

قتلته كرر ثالث مرات  :وملا قال ,وهلذا طلب النيب عليه الصالة والسالم من يتحسس عنه وعن أخباره العدو؛

  حىت مثل بني يديه . يعين حتلف باهللا الذي ال إله غريه )اهللا الذي ال إله إال غيره ؟ (: قال

: رأس بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بالل وكان أمية يعذبه مبكة فقال وأسر عبد الرمحن: الطالب

مجاعة من األنصار واشتد عبد الرمحن ما حيرزمها منهم  , مث استوخىال جنوت إن جنا الكفر أمية بن خلف

ى نفسه عليه فضربوه فأدركوهم فشغلهم عن أمية بابنه ففرغوا منه مث حلقومها فقال له عبد الرمحن: ابرك فربك فألق

من  :بالسيوف من حتته حىت قتلوه وأصاب بعض السيوف رجل عبد الرمحن بن عوف قال له أمية قبل ذلك

ذاك الذي فعل بنا األفاعيل؛ وكان  :ذلك محزة بن عبد املطلب؛ فقال :؟ فقال الرجل املعلم يف صدره بريشة نعامة

وأخذه فلما قتله قال له: أنا خري لك من هذه األذراع فألقاها مع عبد الرمحن أذراع قد استلبها فلما رآه أمية 

  . جعين بأذراعي وبأسريي : يرحم اهللا بالال فاألنصار كان يقول



  أسر وال أذراع؛ األذراع ذهبت واألسري قتل . ؟ ألن ما أصاب كذلكب يء فجعهش ي: ألالشيخ 

 (: ال من حطب فقالاهللا عليه وسلم جذعطاه النيب صلى وانقطع يومئذ سف عكاشة بن حمصن فأالطالب: 

ه أبيض فلم يزل عنده يقاتل به عاد يف يده سيفا طويال شديدا فلما أخذه عكاشة وهز  ؛) دونك هذا دونك هذا

   حىت قتل يف الردة أيام أيب بكر.

  : اهللا أكرب اهللا أكرب.الشيخ

يرى منه إال احلدق فحمل عليه الزبري  ولقي الزبري عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج يف السالح ال: الطالب

 :طرفاها قال عروة ىنهد أن نزعها وقد انثحبربته فطعنه يف عينه فمات فوضع رجله على احلربة مث متطى فكان اجلَ 

فسأله إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه إياها؛ فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها مث 

فلما قبض عمر أخذها مث طلبها  ,سأله إياها عمر فأعطاه إياهاأبو بكر فلما قبض  ,أعطاه إياهاطلبها أبو بكر ف

  بن الزبري وكانت عنده حىت قتل.فلما قبض عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد اهللا ,عثمان فأعطاه إياها

ألنه جعل السهم على  ,اإلصابةفعل الزبري يدل على أمرين: القوة الشديدة والثاين : هذا من الغرائب, الشيخ 

ومع ذلك دخل السهم يف عينه حىت إنه  ,عينه ال يرى منه إال احلدق العني؛ جعل السهم على عينه وأصاا

نت أيضا من شدة الضربة؛ وهذه سبحان اهللا إذا رأيت لرجل نزعها وبشدة أخرجها؛ وقد انثاعلى بشدته وطأ 

  ـ اهللا أكرب .كيف هذا ؟   :هذه القوة يف السابقني تقول

رسول اهللا صلى اهللا عليه فيها ت عيني فبصق ففقئميت بسهم يوم بدر رُ (  :وقال رفاعة بن رافع: الطالب 

  وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء ).

  : اهللا أكرب.الشيخ

عشيرة بئس ( وملا انقضت احلرب أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت وقف على القتلى فقال: : الطالب

مث  ؛) النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس

ربيعة ويا شيبة بن ربيعة  بنَ  يا عتبةُ ( أمر م فسحبوا إىل قليب من قلب بدر فطرحوا فيه مث وقف عليهم فقال: 

جدت ما وعدني ربي حقا؛ فقال عمر بن فإني و ؟ ويا فالن ويا فالن هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 

والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول : ا تخاطب من أقوام قد جيفوا؛ فقاليا رسول اهللا م :الخطاب

مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعرصة ثالثا وكان إذا ظهر ؛ ) منهم ولكنهم ال يستطيعون الجواب

فلما كان  ,ومعه األسارى واملغامن ,ارحتل مؤيدا منصورا قرير العني بنصر اهللا له على قوم أقام بعرصتهم ثالثا، مث

مث ملا نزل بعرق الضبية ضرب عنق عقبة بن أيب  ,بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن احلارث بن كلدة



فأسلم  ,باملدينة وحوهلاودخل النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له  ,معيط

ومجلة من حضر بدرا  ,وحينئذ دخل عبد اهللا بن أيب املنافق وأصحابه يف اإلسالم ظاهرا ,بشر كثري من أهل املدينة

من املسلمني ثالث مائة وبضعة عشر رجال، من اهلاجرين ستة ومثانون، ومن األوس أحد وستون، ومن اخلزرج 

عند اللقاء ألن منازهلم   وأصرب ى اخلزرج وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكةمائة وسبعون؛ وإمنا قل عدد األوس عل

 ال يتبعنا إال من كان ظهره حاضرا(  ت يف عوايل املدينة وجاء النفري بغتة وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:كان

يكن عزمهم على  ملم حىت يذهبوا إىل ظهورهم فأىب, و فاستأذنه رجال ظهورهم يف علو املدينة أن يستأين  ),

واستشهد من  ,ولكن مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد ,اللقاء وال أعدوا له عدته وال تأهبوا له أهبته

املسلمني يومئذ أربعة عشر رجال ستة من املهاجرين وستة من اخلزرج واثنان من األوس وفرغ رسول اهللا صلى اهللا 

  ل .عليه وسلم من شأن بدر واألسارى يف شوا

مث ض بنفسه صلوات اهللا وسالمه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إىل غزو بين سليم واستعمل على املدينة  فصل :

  ر فأقام عليه ثالثا مث انصرف ومل يلق كيدا .أم مكتوم؛ فبلغ ماء يقال له الكد سباع بن عرفطة وقيل: ابن

 أبو سفيان أن ال ميس رأسه ماء حىت يغزو رسول اهللار ملا رجع فل املشركني إىل مكة موتورين حمزونني نذو  فصل:

, وبات ليلة واحدة عند سالم بن يف طرف املدينة أتى العريض راكب حىت ئيتصلى اهللا عليه وسلم؛ فخرج يف ما

رجال من  , وقتلارا من النخله من خرب الناس فلما أصبح قطع أصو م اليهودي فسقاه اخلمر وبطل لمشك

ر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج يف طلبه فبلغ قرقرة الكدر وفاته , ونذكر راجعا  األنصار وحليفا له مث

وكان  ,وطرح الكفار سويقا كثريا من أزوادهم يتخففون به فأخذها املسلمون فسميت غزوة السويق ,أبو سفيان

جندا يريد غطفان  غزاجة مث ذلك بعد بدر بشهرين؛ فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بقية ذي احل

فرا كله من السنة الثالثة مث انصرف ومل يلق ن عفان رضي اهللا عنه فأقام هناك صواستعمل على املدينة عثمان ب

  ا .حرب

األول مث خرج يريد قريشا فاستخلف على املدينة ابن أم مكتوم فبلغ حبران معدنا  افأقام باملدينة ربيع فصل:

  اآلخر ومجادي األوىل مث انصرف إىل املدينة . ارع ومل يلق حربا؛ فأقام هنالك ربيعباحلجاز من ناحية الفُ 

مث غزا بين قينقاع وكانوا من يهود املدينة فنقضوا عهده فحاصرهم مخسة عشر ليلة حىت نزلوا على حكمه  فصل :

وا سبعمائة مقاتل وكانوا وكان وهم قوم عبد اهللا بن سالم ,وأحل عليه فأطلقهم له ,فشفع فيهم عبد اهللا بن أيب

 ة وجتارا .صاغ

  فصل يف قتل كعب بن األشرف. 



م ؟ السائل عبد اهللا بن سَالم أو سال :  

م. الشيخ عبد اهللا بن سَالم, جزاك اهللا خريا, هو قرأ سال :  

م, وهذا, السائل ال, األول سال :  

  : حىت ذلك الظاهر أنه بالتخفيف.الشيخ

وكان  ,وكان شديد األذى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ,ود وأمه من بين النظريوكان رجال من اليه: الطالب

فلما كانت وقعة بدر ذهب إىل مكة وجعل يؤلب على رسول اهللا صلى اهللا  ,يشبب يف أشعاره بنساء الصحابة

مث رجع إىل املدينة على تلك احلال؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لكعب  ,عليه وسلم وعلى املؤمنني

وامسه سلكان ـ رسوله؛ فانتدب له حممد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة  فإنه قد آذى اهللا و ؟ بن األشرف

هللا صلى اهللا عليه بس بن جرب وأذن هلم رسول امن الرضاع واحلارث بن أوس وأبو ع وهو أخو كعبـ بن سالمة 

فذهبوا إليه يف ليلة مقمرة وشيعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ,وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كالم خيدعونه به

إليه فأظهر له موافقته على االحنراف عن رسول اهللا  نتهوا إليه قدموا سلكان بن سالمهفلما ا ,إىل بقيع الغرقد

فأجام  ,يرهنوه سالحهم فكلمه يف أن يبيعه وأصحابه طعاما و ,ضيق حاله وشكا إليه ,صلى اهللا عليه وسلم

 و ,ورجع سلكان إىل أصحابه فأخربهم فأتوه فخرج إليهم من حصنه فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ,إىل ذلك

ا أوقدو  و ,ت من حوله, وصاح عدو اهللا صيحة شديدة أفزعثنته فقتلهوضع حممد بن مسلمة مغوال كان معه يف 

جرح  و ,هو قائم يصلي وجاء الوفد حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آخر الليل و ,النريان

فأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ,فتفل عليه رسول اهللا عليه وسلم فربئ ,احلارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه

  وله .ه وحماربتهم اهللا ورسوسلم يف قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهد

  وملا قتل اهللا أشراف قريش ببدر .فصل يف غزوة أحد : 

ملباح الدم؛ وهذا كافر مباح قصة كعب بن أشرف فيها دليل على جواز املخادعة، املخادعة بالكافر ا: الشيخ 

 . الدم



   :يف غزوة أحد فصل: الطالب 

لكافر املباح الدم؛ وهذا كافر مباح الدم ل على جواز املخادعة، املخادعة لقصة كعب بن أشرف فيها دلي: الشيخ

فيجوز أن ختادعه بأي شيء شئت؛ ويذكر أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ملا طالب مبارزة عمرو بن ود 

فضربه علي  ,حلقه أحدقد ما خرجت ألبارز رجلني فالتفت عمرو بن ود يظن أنه  :وخرج إليه صاح به علي وقال

من ضربه حىت ميز رأسه من جسمه؛ هذه خمادعة لكنها خمادعة جائزة؛ ألن هذا الرجل إمنا خرج  ,يف حال التفاته

  حتيل عليه لتقتله .أنت ف ,أن يقتلكأجل 

   ؟... : النيب صلى اهللا عليه وسلم املسلمني استشار الصحابة السائل 

هذه العلة بينها؛ األنصار رضي اهللا عنهم إمنا بايعوه على أن حيموه مما حيمون به نسائهم وأبنائهم يف : ال, الشيخ

عاذ فخاف أن يكون يف نفوسهم شيء؛ وهلذا تكلم سعد بن م ,ديارهم؛ ومعلوم أن بدر ليست من ديار املدينة

  واملقداد بن األسود ومها رجالن عن اجلميع ومل يستشرهم كلهم .

فما  اهللا دعا املعركة جاءت وملا القوم مصارع ورأى بالنصر املؤمنني بشر وسلم عليه اهللا صلى : النيبالسائل 

  احلكمة من الدعاء ؟ 

كما أن اهللا وعد الرسول عليه   ,هو موعود بسبب، من سببه هذا الدعاء ,احلكمة أن هذا الوعد له سبب: الشيخ

  عد لكن بسبب ومن أسبابه الدعاء .الصالة والسالم الوسيلة ومع ذلك حنن ندعو له ا؛ فالرسول وُ 

قتل لص إليه الخوفا من أن خيإمنا هرب الشيطان رمحه اهللا بأن شيخ أحسن اهللا إليك ! تعليل ابن القيم : السائل 

 ,أي نعم وجيه: الشيخ ؟ ظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين ))قال أن...  ((قوله تعاىل:  فكيف مع

نظار إىل يوم البعث؛ يعين حيقق له ما وعده باإل ,وهلذا ـ إن صحت القصة ـ ملا هرب إىل البحر جعل يدعوا اهللا

انكسفت ن اإلنسان عند حصول احلوادث قد ينزعج وينسى؛ أليس النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا وأنت تعلم أ

ومعلوم أن الساعة هلا مقدمات لكن ؛ ) يخشى أن تكون الساعة( الشمس خرج جير ردائه قال أنس أو الراوي: 

  مع شدة االنزعاج حيصل هذا الشيء .

أحسن اهللا إليك ! يف قصة كعب بن األشرف هل ينتقض عهد من سب املسلمني وهل يندب من : السائل 

عن  يكونكان زعيما و إذا  إال ه عهديكون انتقض عهده ال شك؛ أي انتقض  ،ه نعمعهدالشيخ: ينتقض  يقتله ؟

  يقتله ؟  منطيب يندب السائل: قومه؛ 

   أيه نعم .: الشيخ



دول الكفار أقوى من املسلمني ويف كثري يؤذون املسلمني وال ميكن أن حنارب  يف هذه األحوال: طيب السائل

  ال يندب إىل قتل مثل هذا ؟ ر أهؤالء الكفا

  بينا؛  ظهوراهم يف احلقيقة هؤالء ما ظهر منهم األذية : الشيخ

   ؟أال يستحق أن يقتله أحد سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بريطانيا : مثل الكاتب الذي كتب يف السائل

   يستحق، يستحق ؛ : بلى كيف!الشيخ

  نقيس على ذلك ؟ : السائل

إذا أساءوا إىل املسلمني  ,ن أهل الذمة حىت لو هم عندنا يف بالدناأي نعم؛ كل من أساء إىل املسلمني م: الشيخ

   بزنا أو قتل انتقض عهده، وصار ما له عهد، صار كاحلريب جيوز لكل واحد أن يقتله .

  ؟  ...: هل جيب على العلماء أن يفتوا بوجوب قتله السائل

  ب الفقه يعرفه؛ هذا معروف عند الفقهاء أي واحد يقرأ كتاب اجلهاد يف الكت: الشيخ

  ؟  ... : العوام ما يعرفونالسائل

  صحيح العامة ما يعرفون .: الشيخ

   من املسلمني هل جيوز قتله ؟زندقته  أو أحسن اهللا إليكم ! من ثبت كفره: السائل 

قتله فتنة فرمبا نقول جبواز قتله؛ وقد نقول مبنع الومل ختشى  ,إذا كان قد تعدى شره، إذا كان تعدى شره: الشيخ

  وإذا اطلع عليه رمبا يكون فساد كبري . .ألن اإلنسان مهما تكتم قد يطلع عليه ,خوفا من أن يطلع عليه

 ؟ يف املكانمعه كان كل من  ينتقض عهد  أم  مبفردهمن سب املسلمني من الذميني فهل ينتقض عهده : السائل 

   ؟وإن كان رئيسا السائل:  ال، هو فقط؛ أي نعم .الشيخ: 

  كان رئيسا فقد يقال إن هذا نقضا للجميع له وملن تبعه .  إذا: الشيخ

   قتل النيب صلى اهللا عليه وسلم عقبة بن أيب معيط مع أنه من األسرى فيكف قتله ؟: السائل 

ري فيه، األسرى خيري فيهم اإلمام بني أمور أربعة: بني القتل، واالسرتقاق، واملن خميف هذا ألم  ,أي نعم: الشيخ

يعين مثال  ,انا، واملن عليهم بفداء؛ أربعة أشياء؛ على كل حال هذه املسائل ينبغي أن جتعل لوالة األمورعليهم جم

حيصل  جنعل هذا األمر لوالة األمور, ألنه مرتد كافر فإنا , وعلمنا أنهيف بلد فيه حكام مسلمونأحدا حنن لو رأينا 

  ألن بالد الكفر ال حيكم بالكتاب والسنة . .فتنة؛ أما إذا صار يف بالد كفر فهذا نعم ال بأس أن نقتله



 يأتوم الناس فيبصقون عليهم,يف بالدنا بعض السادة يعين هؤالء من أصحاب الكهنة وغريهم : عندنا السائل 

، ودعا هلمبصق على بعض الصحابة عدة مرات  النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن ويستندون ويعتقدون بالشفاء,

   ؟وأن اهللا هو الشايف بركة  هذهويقولون 

 عليه لكن هل بركة هذا املشعوذ بركة الرسول ؟ سبحان اهللا؛ أقول بركة هذا املشعوذ بركة الرسول صلى اهللا: الشيخ

الشياطني قد تعينهم الشياطني فيما ن هؤالء أولياء الشياطني، الحظوا أن أولياء وسلم ؟ والحظوا يا مجاعة أ

  يريدون، قد تعينهم فيظن العامة أن هذا من الوالية فيغرتون م .

احلمد هللا رب العاملني؛ والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ قال ابن القيم رمحه اهللا : الطالب 

  فصل يف عزوة أحد : تعاىل يف زاد املعاد :

ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم  صيبة مل يصابوا مبثلهامباف قريش ببدر وأصيبوا وملا قتل اهللا أشر 

ه أخذ يؤلب على رسول اهللا صلى اهللا فسومل ينل ما يف ن إىل أطراف املدينة يف غزوة السويقـ كما ذكرنا ـ  وجاء 

وجاءوا  ,فجمع قريبا من ثالثة آالف من قريش واحللفاء واألحابيش ,وجيمع اجلموع ,عليه وسلم وعلى املسلمني

وذلك  ,فنزل قريبا من جبل أحد مبكان يقال له عينني ,؛ مث أقبل م حنو املدينةا عنهنبنسائهم لئال يفروا وليحامو 

 ,ث يف املدينةخيرج إليهم أم ميكهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أيف شوال من السنة الثالثة، واستشار رسول ا

والنساء من  ,فإن دخلوها قاتلهم املسلمون على أفواه األزقة ,وكان رأيه أن ال خيرجوا من املدينة وأن يتحصنوا ا

فبادر مجاعة من فضالء الصحابة ممن فاته  ,ووافقه على هذا الرأي عبد اهللا بن أيب وكان هو الرأي ,فوق البيوت

وتابعه على  ,روج وأحلوا عليه يف ذلك؛ وأشار عبد اهللا بن أيب باملقام يف املدينةوأشاروا عليه باخل ,اخلروج يوم بدر

فأحل أولئك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنهض ودخل بيته ولبس ألمته وخرج  ,ذلك بعض الصحابة

يا رسول اهللا إن  :اأكرهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اخلروج فقالو  :وقالوا ,عزم أولئك انثىنعليهم وقد 

ما ينبغي لنبي إذا لبس ألمته أن (  :أحببت أن متكث يف املدينة فافعل؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ,ألف من الصحابةج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فخر  ؛) يضعها حتى يحكم اهللا بينه وبين عدوه

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رؤيا وهو  ,دينةواستعمل ابن أم مكتوم على املدينة مبن بقي يف امل

فتأول الثلمة يف سيفه برجل  ,درع حصينة ده يفوأنه أدخل ي ,رأى أن بقرا تذبح ,لمةثرأى أن يف سيفه  ,باملدينة

فلما صار  ,وتأول الدرع باملدينة؛ فخرج يوم اجلمعة ,من أصحاب يقتلونبنفر وتأول البقرة  ,يصاب من أهل بيته

  .ختالفين وتسمع من غريي :وقال ,بالشوط بني املدينة وأحد اخنزل عبد اهللا بن أيب بنحو ثلث العسكر



ستة بل الرؤيا الصاحلة جزء من  ,بسم اهللا الرمحن الرحيم. هذه الرؤيا رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحي: الشيخ 

اهللا عليه وسلم؛ ولكن ما املناسبة أنه رأى يف سيفه ثلمة ؟ النبوة كما ثبت ذلك عن النيب صلى وأربعني جزء من 

ألن  ,املناسبة واهللا أعلم أن اإلنسان إمنا يعتز يف العادة وعند العرب بقبيلته وأهل بيته؛ والسيف سبب للعزة

ذبح فإا اإلنسان به يدافع وبه يهاجم؛ والثلمة هو استشهاد محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه؛ وأما البقر اليت ت

وحيلب  ,عليها من أنفع ما تكون من يمة األنعام, حيرثومثلت له بالبقر ألن البقر  ,الصحابة رضي اهللا عنهم

زائدة وال شر اإلبل الطائشة فهي بني النة الغنم يليس فيها سك ,ة بني اإلبل وبني الغنم, وهي هادئوتنمى ,منها

هلا عليه الصالة والسالم باملدينة أنه يأوي إليها؛ ومعلوم أن الدرع بني؛ وأما إدخال يد يف درعه احلصينة فهو تأو 

شر أعدائه بلجوئه إليها؛ سبحانه وتعاىل تقي املقاتل سهام األعداء وسيوفهم؛ فإذا جلأ إىل املدينة فقد وقاه اهللا 

ك ت يضرا امللن الواقع وإمنا تكون إشارات، إشاراالرؤيا قد تكون بعيدة كل البعد م ويف هذا دليل على أن

وسبع  ,ان يأكلهن سبع عجافقريبة كرؤية امللك، رؤية امللك لسبع بقرة مس كونللنائم يراها ويفهمها؛ أحيانا ت

أحيانا وهو قسم و ا يف الزرع يف اجلدب واإلخصاب ألا قريبة؛ واضح أسنبالت خضر وأخر يابسات؛ فهذا 

فإن  ,أي تقع كما هي، كما رآها؛ وهذا أيضا مشهور إىل وقتنا هذا ,يرى إنسان رؤيا فتقع بدون تأويل :ثالث

  بدون أن تكون أمثاال مضروبة أو إشارات أو تلميحات . ,بعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت كما هي

  : ما معىن الثلمة يف السيف ؟ السائل

  مة جدار منثلم .: الثلمة يف السيف يعين كسر يف حده, كما يعرف اآلن يقال: مثال سكني منثلالشيخ

 :عسكر وقالالفخرج يوم اجلمعة فلما صار بالشوط بني املدينة وأحد اخنزل عبد اهللا بن أيب بنحو ثلث : الطالب

هم على ـ يوخبهم وحيضوالد جابر بن عبد اهللا ـ فتبعهم عبد اهللا بن عمرو بن حرام  ,ختالفين وتسمع من غريي

لو نعلم أنكم تقاتلون مل نرجع؛ فرجع عنهم وسبهم  :أو ادفعوا؛ قالوا تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا :الرجوع ويقول

  فأىب وسلك حرة بين حارثة. ,وسأهلم قوم من األنصار أن يستعينوا حبلفائهم من يهود

مث إن  ,يهود فأىب؛ وذلك ألنه ال حاجة إىل ذلكالسأله قوم من األنصار أن يستعينوا حبلفائهم من : الشيخ 

ستعني بكافر إذا مل , وهلذا ال جيوز أن نوأم ال يؤمنون ,الرسول صلى اهللا عليه وسلم عرف أن اليهود أهل غدر

املهم أن فأن خنشى أن خيذلنا عند القتال؛  ,وال نستعني إذا كنا ال نأمنه، ال نأمنه على أسرارنا ,يكن هناك حاجة

  ستعينوا حبلفائهم من اليهود هلذا السبب .الرسول صلى اهللا عليه وسلم منع هؤالء أن ي

فخرج به بعض األنصار  )من رجل يخرج بنا على القوم من كثب  (: وسلك حرة بين حارثة وقال: الطالب

ال أحل لك أن  :حىت سلك يف حائط لبعض املنافقني وكان أعمى فقام حيثوا الرتاب يف وجوه املسلمني ويقول



ال تقتلوه فهذا أعمى  ( :فابتدر القوم ليقتلوه فقال صلى اهللا عليه وسلم, رسول اهللاتدخل يف حائطي إن كنت 

يف عدوة الوادي وجعل  ونفذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل الشعب من أحد؛ ) القلب أعمى البصر

للقتال وهو يف سبع مائة فيهم  , فلما أصبح يوم السبت تعبأوى الناس عن القتال حىت يأمرهم ,ظهره إىل أحد

وأن ال  ,وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم ,واستعمل على الرماة وكانوا مخسني عبد اهللا بن جبري ,مخسون فارسا

ضحوا املشركني بالنبل لئال يأتوا , وأمرهم أن ينيفارقوه ولو رأى الطرية تتخطف العسكر؛ وكانوا خلف اجليش

  .املسلمني من ورائهم 

فالنيب صلى اهللا  وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال )) ((يقول اهللا عزوجل: : ويف هذا خالشي 

ومنهم من  ,احلادي عشر: إنه يف عليه وسلم قد صفهم وبوأ منازهلم يف صبح يوم السبت؛ فمن العلماء من قال

  قال يف السادس من شوال؛ وقد اتفقوا على أنه يف شوال .

وأعطى اللواء مصعب بن عمري وجعل على  ,رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني درعني يومئذ فظاهر: الطالب

 ُواستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن  ,نبتني الزبري بن العوام وعلى األخرى املنذر بن عمروإحدى ا

ازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وكان منهم عبد اهللا بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهري والرباء بن ع ,القتال

وهلما مخس  ,وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم؛ وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم مسرة بن جندب ورافع بن خديج

ت ورد من رد لصغره عن سن البلوغ؛ وقال ,فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن مخس عشرة سنة ,عشرة سنة

ويف بعض  :قالوا ,طاقته وال تأثري للبلوغ وعدمه يف ذلكإطاقته ورد من رد لعدم إمنا أجاز من أجاز إل :طائفة

  .)فلما رآني مطيقا أجازني ( ألفاظ حديث ابن عمر: 

بأنه  ولو قال قائل: ؛؟ طاقةأحد القولني, هل أجازهم للبلوغ أو أجازهم لإل ابن القيم رمحه اهللا مل يرجح: الشيخ 

إنه إذا بلغ ومل يكن أهال للقتال لصغرهم يف جسمه أو  :؛ وقاللإلطاقة والبلوغ حيتمل أن يكون أجازهم لألمرين

ألنه ال  ,ألن وجود مثل هذا يف اجليش قد يكون سببا للهزمية ,ضعف أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه ال جييز

ذا كان دون البلوغ إ :يطيق مقابلة العدو؛ وأما إذا كان دون البلوغ فإنه ال جييزه لصغره وعدم تكليفه؛ أو يقال

فيكون قبل البلوغ مبنزلة من له عشرون سنة فله أن  ,ورأى منه جلدا وقوة ألن بعض الناس يكون عنده منو قوي

وإن كان قبله  ,وإذا كان يطيق فإن كان بعد البلوغ أجازه ,إذا كان ال يطيق فإنه ال ميكنه :جييزه؛ وحينئذ نقول

  عليه وسلم منع من منع لعدم التكليف أو لعدم اإلطاقة . فهو خمري لالحتمال أن النيب صلى اهللا

  يف ثالثة آالف وفيهم مائتا فارس.وتعبت قريش للقتال وهم : الطالب

  : كم الذين مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من الفوارس ؟ الشيخ



  : مخسون. الطالب

   : وهؤالء معهم مائتان.الشيخ

  وعلى امليسرة عكرمة . الوليدفجعلوا على ميمنتهم خالد بن : الطالب

  أما جيش الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهم حنو سبع مائة .و هم يف ثالثة آالف : الشيخ

وعلى امليسرة عكرمة بن أيب جهل ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه إىل أيب دجانة مساك بن : الطالب

عامر الفاسق وامسه عبد عمرو  من املشركني أبو بدر , وكان أول منشة وكان شجاعا بطال خيتال عند احلربرَ خَ 

  يفي .بن ص

واخليالء هنا ال بأس ا؛ ألن االختيال يوجب غيض الكفار؛ فاملفسدة اليت تكون  ,خيتال عند احلرب: الشيخ 

على أن الذي خيتال يف  ,وهي كسر قلوب األعداء ,يدفعها املصلحة اليت هي أعظمـ إن قدر فيه مفسدة ـ فيه 

  فتزول مفسدة اخليالء ذا . ,ة الكفارال للفخر وإمنا خيتال من أجل إغاظرب إمنا خيتال احل

يفي وكان يسمى الراهب فسماه و عامر الفاسق وامسه عبد عمرو صوكان أول من بزر من املشركني أب: الطالب

  .سالم شرق به فلما جاء اإل ,وكان رأس األوس يف اجلاهلية ,رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاسق

ولكن رسول اهللا  ,كما مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا جهل ذه الكنية وكان يسمى أبا احلكم: الشيخ 

ألن  ,أبا اجلهل؛ هذا أيضا الراهب مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم الفاسق ضد الراهبمساه صلى اهللا عليه وسلم 

  ى ضده.الراهب هو املتعبد هللا عزوجل والفاسق عل

فلما جاء اإلسالم شرق به وجاهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ,األوس يف اجلاهلية وكان رأسَ : الطالب

 و ,هم على قتالهسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيضفخرج من املدينة وذهب إىل قريش يؤلبهم على ر  ,بالعداوة

" فكان أول من لقي املسلمني فنادى قومه وتعرف إليهم؛ فقالوا له:  ,وعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه

  سلمني.مث قاتل امل ،" أصاب قومي بعدي شر : لقدال أنعم اهللا بك عينا يا فاسق؛ فقال

وقد مدح اهللا  ,شر لكنه شر عليه؛ واملسلم ال بأس أن يستعمل الشر على الكافر, هو لكنه شر عليه: الشيخ 

محمد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم  ((حابة يف قوله: سبحانه وتعاىل الص

وأول من يدخل يف هذا الوصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا ))

  فكان شديدا على الكفار رحيما باملؤمنني .

نة األنصاري شعار املسلمني يومئذ أمت؛ وأبلى يومئذ أبو دجا مث قاتل املسلمني قتاال شديدا وكان: الطالب

  وطلحة بن عبيد اهللا.



  ؟  يء معىن هذاش! أي  أمت: الشيخ  

  اقتل ؛ : الطالب

   يعين اقتل؛ ففيه حث على اإلقدام وعلى قتل األعداء.: الشيخ

   ...: الطالب

   . هأنه مل يتحمل ناهمع ,كما نقول غص ذا الشيء: الشيخ

(( ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى  ب اآلية اليت نزلت يف اإلثخان:ما كان شعارهم أمت بسب: الطالب

   يثخن في األرض )) ؟

  محلهم على الشجاعة . ,الشجاعة من أجلحيتمل أم قصدوا هذا أو قصدوا : الشيخ

وأسد رسوله محزة بن عبد املطلب  وأبلى يومئذ أبو دجانة األنصاري وطلحة بن عبيد اهللا وأسد اهللا: الطالب 

فازم  ,وعلي بن أيب طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع؛ وكانت الدولة أول النهار للمسلمني على الكفار

فلما رأى الرماة هزميتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول اهللا صلى  ,عدو اهللا وولوا مدبرين حىت انتهوا إىل نسائهم

فلم يسمعوا  ,يا قوم الغنيمة؛ فذكرهم أمريهم عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وقالوا ,هاهللا عليه وسلم حبفظ

وكر فرسان املشركني فوجدوا الثغر خاليا قد  ,فذهبوا يف طلب الغنيمة وأخلوا الثغر ,وظنوا أن ليس للمشركني رجعة

فأكرم اهللا من أكرم منهم بالشهادة وهم  ,ومتكنوا حىت أقبل آخرهم فأحاطوا باملسلمني ,خال من الرماة فجاوزا منه

فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته  ,وخلص املشركون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ,وتوىل الصحابة ,سبعون

يف حفرة من احلفر وسقط  ,ورموه باحلجارة حىت وقع لشقه ,وهشموا البيضة على رأسه ,اليمىن وكانت السفلى

وكان الذي توىل  ,نه طلحة بن عبيد اهللاتضواح ,فأخذ علي بيده ,اليت كان أبو عامر الفاسق يكيد ا املسلمني

بن أيب العاص؛ وقيل: إن عبد اهللا بن شهاب الزهري عم حممد بن ة وعتبة ئأذاه صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن قم

 ,فدافع اللواء إىل علي بن أيب طالب ,مصعب بن عمري بني يديه مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه؛ وقتل

عليهما حىت سقطت ثنيتاه من  ضوع ونشبت حلقتان من حلق املغفر يف وجهه فانتزعهما أبو عبيدة بن اجلراح

وأدركه املشركون يريدون  ,شدة غوصهما يف وجهه؛ وامتص مالك بن سنان والد أيب سعيد اخلدري الدم من وجنته

ضهم ههم طلحة حىت أجدل, مث جافحال دونه نفر من املسلمني حنو عشرة حىت قتلوا , حائل بينهم وبينهما اهللا

رس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو ال يتحرك؛ وأصيبت يومئذ عني قتادة بن النعمان فأتى ا , وتعنه

وأحسنهما؛ وصرح الشيطان بأعلى صوته: إن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فردها عليه بيده وكانت أصح عينيه

وكان أمر اهللا قدرا مقدورا؛ ومر أنس بن  ,وفر أكثرهم ,حممدا قد قتل؛ ووقع ذلك يف قلوب كثري من املسلمني



قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛  :ما تنتظرون ؟ فقالوا" املسلمني قد ألقوا بأيديهم فقال:  النضر بقوم من

ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ  ,قوموا فموتوا على ما مات عليه ,في الحياة بعده ما تصنعون :فقال

وجرح يومئذ  ؛" فقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة ,يا سعد إني ألجد ريح الجنة من دون أحد :فقال

  رمحن بن عوف حنوا من عشرين جراحا.عبد ال

  : اهللا أكرب اهللا أكرب.الشيخ

 ,وكان أول من عرفه حتت املغفر كعب بن مالك ,اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو املسلمني وأقبل رسول: الطالب

فأشار إليه أن  ؛" يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ": فصاح بأعلى صوته

لي واحلارث بن وضوا معه إىل الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وع ,اسكت؛ واجتمع إليه املسلمون

مة األنصاري وغريهم؛ فلما استندوا إىل اجلبل أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بن خلف على جواد الصِ 

فلما اقرتب منه تناور رسول اهللا  ,زعم عدو اهللا أنه يقتل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ,العود :يقال له

فكر عدو اهللا منهزما؛ فقال له  ,فطعنه ا فجاءت يف ترقوتهمة الصِ ن صلى اهللا عليه وسلم احلربة من احلارث ب

  ."واهللا لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون  :واهللا ما بك من بأس؛ فقال"  :املشركون

فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صرب حىت  ,نيهعليه الصالة والسالم ودليل على تأمن آيات النيب  هذا: الشيخ 

جاء هذا الرجل واقرتب منه وتناور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلربة بكل طمأنينة حىت ضربه يف ترقوته وصار 

لو كان  :هذه ضربة بسيطة؛ فقال ,ما بك من بأس :ـ والعياذ باهللا ـ خيور كما خيور الثور؛ فاجتمع الناس إليه وقالوا

  من شدة أملها ووجعها حىت مات . ,بأهل ذي ااز ملاتوا ما يب

 ,من األخرىأحسن جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأصبحت و  قتادة رضي اهللا عنهعني  سقطتملا : السائل 

   ؟والعني من خلق اهللا سبحانه وتعاىل  كيف هذاف

ن حسن العني , والشك أمن بركة فعل الرسول عليه الصالة والسالم أا صارت أحسن , هذهأي نعم: الشيخ

  وال مانع . ,بأمر اهللا أيضا ةالثاني

  ما هو ذي ااز ؟ : السائل 

  يسمى ذي ااز جيتمع العرب فيه يف السنة مرة أظن يتبايعون فيه . ,ذي ااز هذا سوق، سوق جتارة: الشيخ

 (: فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ,أقتل عليه حممدا :فرسه مبكة ويقول وكان يعلف: الطالب 

ذلك اجلرح؛  فأيقن بأنه مقتول من ,أنا قاتله :فلما طعنه تذكر عدو اهللا قوله؛ ) بل أنا أقتله إن شاء اهللا تعالى

مباء ليشرب منه  عليه وسلم رف مرجعه إىل مكة؛ وجاء علي إىل رسول اهللا صلى اهللافمات منه يف طريقه بس



فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعلو صخرة  ,ب على رأسهفوجده آجنا فرده وغسل عن وجهه الدم وص

ار رسول اهللا , وصانت الصالة فصلى م جالسا, فجلس طلحة حتته حىت صعدها, وحهنالك فلم يستطع ملا به

على أيب ـ وهو حنظلة بن أيب عامر ـ وشد حنظلة الغسيل  ,األنصار حتت لواءاليوم صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك 

وكان جنبا فإنه مسع الصيحة وهو على امرأته  ,سفيان فلما متكن منه محل على حنظلة شداد بن األسود فقتله

وا سل (: مث قال ,فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن املالئكة تغسله ,فقام من فوره إىل اجلهاد

وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء  ,فسألوا امرأته فأخربم اخلرب )أهله ما شأنه 

, وقاتلت أم باملالئكة؛ وقتل املسلمون حامل لواء املشركني فرفعته هلم عمرة بنت علقمة احلارثية حىت اجتمعوا إليه

ته درعان كانتا وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات فوق ,يبة بنت كعب املازنية قتاال شديداعمارة وهي نس

وكان عمرو بن ثابت املعروف باألصريم من بين  ,عليه وضرا عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها

فأسلم  ,منهله فلما كان يوم أحد قذف اهللا اإلسالم يف قلبه للحسىن اليت سبقت  ,عبد األشهل يأىب اإلسالم

فلما اجنلت احلرب طاف  ,حلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقاتل فأثبت باجلراح ومل يعلم أحد بأمرهوأخذ سيفه و 

واهللا إن هذا األصريم ما جاء  :فوجدوا األصريم وبه رمق يسري فقالوا ,بنو عبد األشهل يف القتلى يلتمسون قتالهم

ما الذي جاء بك ؟ أحدب على قومك أم رغبة يف اإلسالم ؟  :مث سألوه ,لقد تركناه وإنه ملنكر هلذا األمر ؟ به

بل رغبة يف اإلسالم آمنت باهللا ورسوله مث قاتلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أصابين ما ترون،  :فقال

 : ومل يصلقال أبو هريرة ؛) هو من أهل الجنة(  :ومات من وقته فذكروه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  . هللا صالة قط

( ه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ديث ابن مسعود رضي اهللا عنه الذي رواحلهذا فيه شاهد : اهللا أكرب, الشيخ

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل  ,ها إال ذراعأن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين

حتى ما يكون  وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ( ض؛وهذا فضل من اهللا حمض، فضل حم الجنة فيدخلها )

 :فضل والثاين :وهذا عدل حمض؛ األولفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار )  ,بينه وبينها إال ذراع

 إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس ) (ثبت يف صحيح البخاري:  ألن الثاين مقيد مباعدل؛ 

وهو من أهل النار؛ فال يقول قائل: كيف يكون اجلزاء هذا الذي يعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها 

فيقال: إن هذا العامل   أكرم من عبدهمع أننا نعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل؟ إال ذراع أن يكون من أهل النار 

كفر لكن اهللا يتفضل عليه ومين فهو يعمل عمل  األول أما  ,بعمل أهل اجلنة إمنا يعمل بذلك فيما يبدوا للناس

  عليه فيهديه لإلسالم فيسلم .



وجعل الفقهاء هذا حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء " ما صحة قول ابن القيم: : السائل 

   ؟ "بالمالئكة 

 أن :أنه ال دليل يف ذلك؛ أوالعلى كل حال إن مل يذكره فالصحيح لكنه لعله يذكره، أنا أظن أنه يذكره؛ : الشيخ

أن شأن اآلخرة ال يقاس ا أحوال الدنيا؛ فتغسيل املالئكة له قد يكون كرامة  :احلديث خمتلف يف صحته؛ والثاين

له ال لبيان حكم شرعي؛ والصواب أن الشهيد ال يغسل ولو كان جنبا؛ ألنه إمنا يلزمه غسل اجلنابة من أجل 

نه يغسل من اجلنابة لقلنا وإذا مات اإلنسان وهو شهيد وعليه امليت؛ ولو قلنا بأ الة ال جتب علىوالص ,الصالة

وال أعلم به قائال؛ فالصواب أن الشهيد ال يغسل سواء كان جنبا أم غري  ,حدث أصغر وجب عليه أن يوضأ

  جنب .

  ؟ إىل أحد يوم اجلمعة فهل صلى صالة اجلمعة خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم : شيخ السائل 

اإلنسان ما ما فيه مانع  ...ما يلزم أنه خرج يوم اجلمعة وترك الصالة، بعد الصالة؛  اإلشكال ؟ يءش ي: أالشيخ

  .هو ممنوع أن يسافر

   شهيد غري املعركة هل يرتك غسله كذلك ؟: السائل 

كان مقتوال ظلما ال، شهيد غري املعركة كغري الشهيد؛ يعين جيب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه حىت وإن  : الشيخ

  فإنه يغسل كغريه .

أفيكم ابن  :وملا انقضت احلرب أشرف أبو سفيان على اجلبل فنادى: أفيكم حممد ؟ فلم جييبوه؛ فقال: الطالب 

علم أل إال عن هؤالء الثالثة لعلمه و أيب قحافة ؟ فلم جييبوه؛ فقال: أفيكم عمر بن اخلطاب؛ فلم جييبوه؛ ومل يس

فلم ميلك عمر نفسه أن قال: يا عدو اهللا إن الذين  ,م م؛ فقال: أما هؤالء فقد كفيتموهمقومه أن قوام اإلسال

وقد أبقى اهللا لك ما يسوءك؛ فقال: قد كان يف القوم مثلة مل آمر ا ومل تسؤين مث قال: أعل  ,ذكرم أحياء

مث  ؛) اهللا أعلى وأجل ( قولوانقول ؟ قال:  ما :فقالوا )أال تجيبونه ؟( هبل؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

 ؛) قولوا اهللا موالنا وال موال لكم( ما نقول؟ قال:  :قالوا )؟ أال تجيبونه( قال: لنا العزى وال عزى لكم؛ قال: 

فأمرهم جبوابه عند افتخاره بآهلته وبشركه تعظيما للتوحيد وإعالما بعزة من عبده املسلمون وقوة جانبه وأنه ال 

ومل يأمرهم بإجابته حني قال: أفيكم حممد، أفيكم ابن أيب قحافة، أفيكم عمر؛ بل قد  ,ب وحنن حزبه وجندهيغل

بعد يف طلب القوم ونار غيظهم بعد  ألن كلمهم مل يكن بردَ  )ال تجيبوه  (: روي أنه اهم عن إجابته وقال

كذبت يا عدو   :اخلطاب واشتد غضبه وقالمحي عمر بن  ,أما هؤالء فقد كفيتموهم :فلما قال ألصحابه ,متوقدة

ك احلال ما يؤذم بقوة اهللا؛ فكان يف هذا اإلعالم من اإلذالل والشجاعة وعدم اجلنب والتعرف إىل العدو يف تل



وأنه وقومه جديرون بعدم اخلوف منهم؛ وقد أبقى اهللا هلم ما يسوءهم  ,التهم وأم مل يهنوا ومل يضعفواالقوم وبس

اإلعالم ببقاء هؤالء الثالثة وهلة بعد ظنه وظن قومه أم قد أصيبوا من املصلحة وغيظ العدو  وكان يف ,منه

فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر  ,واحدا واحدا حني سأل عنهم لفت يف عضده ما ليس يف جوابهاوحزبه و 

مث انتدب له عمر فرد سهام كيده  ,فصرب له النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت استوىف كيده ,سهام العدو وكيده

وأيضا فإن يف ترك إجابته حني سأل عنهم إهانة له  ,وكان ترك اجلواب أوال عليه أحسن وذكره ثانيا أحسن ,عليه

فلما منته نفسه موم وظن أم قد قتلوا وحصل له بذلك من الكرب واألشر ما حصل كان يف  ,وتصغريا لشأنه

فإنه إمنا عن  )ال تجيبوه  (: ومل يكن هذا خمالفا لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ,لجوابه إهانة له وحتقري وإذال

؛ ومل ينه عن إجابته حني قال: أما هؤالء فقد قتلوا؛ ؟ أفيكم حممد أفيكم فالن أفيكم فالن :إجابته حني سأل

  ه أوال وال أحسن من إجابته ثانيا.وبكل حال فال أحسن من ترك إجابت

 (: ؛ فقال النيب عليه الصالة والسالم؟ اآلن ثالث كلمات؛ أوال: أفيكم حممد؛ أبو قحافة، عمر عندنا: الشيخ 

أو هم سكتوا عن إجابته دون أن ينهوا عن ذلك؛ ألن يف ذلك إذالال له؛ ويف هذا تقوية له من  ؛) ال تجيبوه

وهلذا قال: أما هؤالء فقد   جهة أن نفسه تظن ألول وهلة أن هؤالء قتلوا فيفرح، يفرح وتنتشر نفسه وتسر؛

فقد كذبت عدو اهللا وقد أبقى  :وهي اجلملة الثانية بأنه كاذب ,كفيتموهم، مث جاء اجلواب ردا على هذه اجلملة

ألنه إذا أمنيته نفسه أم  ,اهللا لك ما يسوءك؛ فكان هذا أشد عليه مما لو أجابوه قبل أن متنيه نفسه أم قد قتلوا

ك وانبسطت كما يعرب عنه بقوله: أما هؤالء فقد كفيتموهم، مث يأيت اجلواب بأم أحياء قد قتلوا وانشرحت بذل

صار هذا أشد عليه؛ أما اجلملة الثالثة وهي: أعل هبل؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم أن يبادروا جبوابه 

يعبدها من دون اهللا؛ وهذا  اليتوذلك ألن هذا ينايف التوحيد، حيث افتخر بآهلته ؛ ) اهللا أعلى وأجل( : فيقول 

احلق يف أن ال مسألة شخصية هلم  نأمر ال ميكن السكوت عليه؛ أما مسألة حممد وأبو بكر وعمر فهي قد تكو 

 جييبوه أو جييبوه.



اهللا ( واجلملة الثالثة وهي: أعل حبل؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرهم أن يبادروا جبوام فيقول: : الشيخ  

وهذا أمر ال ميكن  ,اليت يعبدها من دون اهللا ينايف التوحيد حيث افتخر بآهلته وذلك ألن هذا ؛) أعلى وأجل

أن أن ال جييبوه أو ية هلم احلق يف السكوت عليه؛ أما مسألة حممد وأبو بكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخص

احملاورة بينهم قال: لنا العزى وال عزى  تجييبوه؛ لكن أعل حبل هذا حق هللا ال ميكن السكوت عليه؛ وملا حصل

فقال: يوم بيوم بدر واحلرب سجال؛ يعين أننا  ؛) والنا وال موال لكمأال تجيبوه ؟ وتقولوا: اهللا م( لكم؛ فقال: 

ال سواء قتالنا يعين مرة كذا ومرة كذا؛ فقالوا:  شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم يف بدر؛ واحلرب سجال

قتالنا يف اجلنة  يف اجلنة وقتالكم يف النار؛ أنتم قتل منكم يف بدر وحنن قتل منا يف أحد لكن ال سواء بني القتلى،

ا يرجوه من الثواب واألجر؛ رامة ملعزة وكا اإلميان جيد اإلنسان يف نفسه وقتالكم يف النار؛ وهكذا اإلميان، هكذ

إن تكونوا تألمون فإنهم  ((أي يف طلبهم  وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((وهلذا قال اهللا عزوجل مشريا إىل هذا: 

وترجون من اهللا ما ال  ((؛ ولكن تم فأنتم إذا جرحتم العدو تأمللكم العدو فتأمل إذا جرح يألمون كما تألمون ))

فرق بني هذا وهذا؛ هم ال يرجون شيئا ـ والعياذ باهللا ـ لكن أنتم ترجون منازل الشهداء إذا قتلتم يف  يرجون ))

 سبيل اهللا.

رماة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمرهم وأكد عليهم بالثبوت وهم نزلوا بعد ي الرسول صلى اهللا عليه : السائل 

   ؟وسلم فهل حيتاج إىل توبة 

وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم  ((أي نعم هم استحقوا للذم أو العقوبة ألن اهللا قال: : الشيخ

  فو ال يكون إال عن ذنب.والع عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ))

 وىل اهللا    قسمتهاقبل أن يت جيمعون ألنفسهم؛ فإن كان ذلك فهذا أو للجيش، ما هو بقني أم ...: الشيخ

 مث قسمها . (( قل األنفال هللا ولرسوله )) :قسمتها توىل اهللاليت يف األنفال 

مث قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر واحلرب سجال؛ فأجابه عمر فقال: ال سواء قتالنا يف اجلنة وقتالكم : الطالب 

  .يف النار؛ وقال ابن عباس: ما نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه 

م بدر؛ ألن يوم بدر كان الغالبون يو بني وإال ففرق بني يوم أحد و  ,من أجل قطع النقاش: كالم عمر الشيخ

ألن  ,والكفار ما بني تسع مائة إىل ألف؛ لكن يف أحد الغالبون أكثر ,عددهم قليل ثالثة مائة وبضعة عشر رجال

وأما املسلمون فكانوا سبع مائة أو حنوه؛ ففرق لكن عمر ترك هذا النقاش من  ,املشركني كما رأيتم ثالثة آالف

فقال شيئا ال نزاع فيه: قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار؛ وهذا من أدب املناظرة  ,م أكثرحنن أكثر وأنت أجل يقول

  براهيم في ربه )) .ألم تر إلى الذي حاج إ ((وقد أشرنا إليه عند قوله تعاىل: 



فأنكر ذلك عليه  ,وقال ابن عباس: ما نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف موطن نصره يوم أحد: الطالب

قال ابن  ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونه بإذنه)) ((فقال: بين وبني من ينكر كتاب اهللا؛ إن اهللا يقول: 

ولقد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألصحابه أول النهار حىت قتل من أصحاب  ,عباس: واحلس القتل

والنعاس عند احلرب  ,ليهم النعاس أمنة منه يف غزاة بدر وأحدوذكر احلديث؛ وأنزل اهللا ع املشركني سبعة أو تسعة

ويف الصالة وجمالس الذكر والعلم من الشيطان؛ وقاتلت املالئكة يوم  ,أو اخلوف دليل على األمن وهو من اهللا

ول اهللا صلى رأيت رس (أحد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففي الصحيحني عن سعد بن أيب وقاص قال: 

, حد ومعه رجالن يقاتالن عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل وال بعد)عليه وسلم يوم أاهللا 

أنه صلى اهللا عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من األنصار ورجلين من قريش فلما ويف صحيح مسلم: 

األنصار فقاتل حتى قتل؛  ؛ فتقدم رجل من) من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة( رهقوه قال: 

؛ فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل ) من يردهم عنا وله الجنة أو رفيقي في الجنة( ثم رهقوه فقال: 

وهذا يروى  ) ما أنصفنا أصحابنا( فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

ووجه النصب  ,وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفاعلية ,على وجهني بسكون الفاء ونصب أصحابنا على املفعولية

ما أنصفت قريش  :أن األنصار ملا خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حىت قتلوا ومل خيرج القرشيان فقال ذلك أي

فروا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أفرد يف النفر  األنصار؛ ووجه الرفع أن يكون املراد باألصحاب الذين

  .القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن ثبت معه

   فرق يا عبد اهللا ؟نا ) نا وما أنصفْ ما أنصفَ  ( بينهما فرق: :الشيخ 

  أول شيء ما أنصفنا وما أنصفنا؛ : الطالب

  ما أنصفنا أصحابنا ؟ : الشيخ

  ه؛ و األنصار ما أنصف: يعين الطالب

  سبعة ؟ منهم  وقتل مهو ما أنصف: الشيخ

   يعين ماتوا كلهم وما أنصفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛: الطالب

   ...: الطالب

  نا أصحابنا؛ نا أصحابنا ؟ أي نعم؛ لكن ما أنصفَ حنن ما أنصفْ  :الشيخ

   ,نا مفعولأصحابنا فاعل و : الطالب

  من املراد باألصحاب على الوجهني ؟ : الشيخ



  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ : الطالب

  على الوجهني ؟ : الشيخ

   ال على الفاعلية .: الطالب

 ؛حابنا يعين ما أنصفت قريش األنصارأصنا نا بسكون الفاء ما أنصفَ على القول ما أنصفْ : الطالب

   رجالن قرشيان . األنصار وقريش الذين معهفنا حنن ما أنص: الشيخ 

  رفع أصحاب يعين نفس األصحاب ما أنصفونا؛ و نا أصحابنا ما أنصفَ : الطالب

   من هم األصحاب ؟: الشيخ

  صحاب الذين قتلوا؛ األ: الطالب

  ال، أنصفوا جزاهم اهللا خريا .: الشيخ

  الذين تركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان من ذلك قتل األنصار؛ : الطالب

أن أصحابنا  :نا أصحابنا يعينقلنا إن كانت الرواية ما أنصفَ  , إن؟ نعم؛ الذين فروا زين يعين الذين فروا: الشيخ

ا األنصار السبع نا أصحابنا فاملعىن أن أصحابنالذين فروا حىت مل يبق إال هؤالء ما أنصفوا؛ وإن كان ما أنصفْ 

  الذين قتلوا ما أنصفناهم ألن جعلناهم الذين قتلوا والقرشيان بقيا.

ملا كان يوم أحد انصرف الناس كلهم  ويف صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: (: الطالب

بني يديه رجال يقاتل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فكنت أول من فاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأيت 

   .وحيميه قلت: كن طلحة فداك أيب وأمي، كن طلحة فداك أيب وأمي؛ فلم أنشب أن أدركين أبو عبيدة بن اجلراح

   : مل أنشب يعين: مل ألبث.الشيخ

 وإذا هو يشتد كأنه طري حىت حلقين فدفعنا إىل النيب صلى اهللافلم أنشب أن أدركين أبو عبيدة بن اجلراح : الطالب

دونكم أخاكم قد أوجب، دونكم ( ريعا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عليه وسلم فإذا طلحة بني يديه ص

وجنته حىت غابت حلقة من حلق وقد رمي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جبينه وروي يف ؛ ) أخاكم فقد أوجب

ال : نشدتك باهللا يا أبا بكر إأبو عبيدة املغفر يف وجنته فذهبت ألنزعها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

مث سل  ,كراهة أن يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ضهأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنتركتين قال: ف

نشدتك باهللا يا أبا  :فقال أبو عبيدة ,مث ذهبت آلخذ اآلخر :قال أبو بكر ,رت ثنية أيب عبيدةندالسهم بفيه ف

مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ,نية أيب عبيدة األخرىرت ثحىت استله فند ضهينضنفجعل    بكر إن ال تركتين

ويف  ضربة,بضعة عشرة  هتقال: فأقبلنا على طلحة نعاجله وقد أصاب، ) دونكم أخاكم فقد أوجب( وسلم: 



( اجلبهم يقول: مغازي األموي أن املشركني صعدوا على اجلبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسعد: 

أرددهم؛ فقال: كيف أجلبهم وحدي ؟ فقال ذلك ثالثا؛ فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجال فقتله 

فهبطوا من  ,آخر فقلتهثم أخذته أعرفه فرميت به  ,ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته :قال

ويف  ؛) مكانهم فقلت: هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه

واهللا إني ألعرف من كان  (الصحيحني عن أيب حازم أنه سئل عن جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: 

كانت فاطمة ابنته تغسله   ,دوي االماء وبميغسل جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن كان يسكب 

فلما رأت فاطمة أن الماء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعة من  ,وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بمجن

 رت رباعيته وشج يف رأسه فجعل يسلتأنه كسويف الصحيح:  فاستمسك الدم ) فألصقتهاحصير فأحرقتها 

 ((فأنزل اهللا عزوجل:  )رباعيته وهو يدعوهم  نبيهم وكسروا هجو  كيف يفلح قوم شجوا( الدم عنه ويقول: 

وملا ازم الناس مل ينهزم أنس بن  ,ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ))

وأبرأ إليك مما صنع هؤالء يعني  ,اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤالء يعني المسلمين( النضر وقال: 

ا لريح الجنة يا سعد إني ل: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واهالمشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقا

أخته ببنانه وبه بضعة وثمانون ما بين  هأجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل؛ فما عرف حتى عرفت

أي عباد اهللا  :فيهم إبليس ملشركون أول النهار كما تقدم فصرخازم او  عنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم )ط

   .دواكم اهللا فارجعوا من اهلزمية فاجتلأخزا 

املسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من املشركني فقال: أي عباد اهللا أيب؛ فلم يفهموا قوله فنظر حذيفة إىل أبيه و 

قد تصدقت بديته على  :هللا صلى اهللا عليه وسلم أن يديه فقالحىت قتلوه؛ فقال: يغفر اهللا لكم؛ فأراد رسول ا

   ا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم.فزاد ذلك حذيفة خري  ,املسلمني

بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال: إن رأيته (  وقال زيد بن ثابت:

فجعلت  قال: ؛؟ كيف تجدك  :يقول لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :فأقرئه مني السالم وقل له

برمح وضربة بسيف ورمية بسهم أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة 

؛ ؟ أخبرني كيف تجدك :يا سعد إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ عليك السالم ويقول لكفقلت: 

وقل لقوم  ,يا رسول اهللا أجد ريح الجنة :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السالم قل لهفقال: وعلى ر 

وفاضت  ,األنصار ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيكم عين تطرف



ت أن ومر رجل من املهاجرين برجل من األنصار وهو يتشحط يف دمه فقال يا فالن أشعر ؛ ) نفسه من وقته

وما محمد إال  (( :فقاتلوا عن دينكم فنزل ,حممدا قد قتل؛ فقال األنصاري: إن كان حممد قد قتل فقد بلغ

 .رسول قد خلت من قبلهم الرسل ))

إذا كان حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قتل فلنقاتل عن ديننا،  : هذه الكلمة مع أنه حمتضر:الشيخ 

ن مأمورون بالقتال دون الرسول صلى اهللا عليه وسلم إلقامة دينه؛ فإذا قتل فليكن حممد بشر قد مات وراح وحن

نا؛ وهلذا قال: فقاتلوا عن دينكم؛ وهكذا جيب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه؛ وأما القتال عن قتالنا لدين

سليمة، اللهم إال إذا الوطن من أجل أنه وطن فقط من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله فهذا ليس بنية 

إسالمي فيقاتل عن البلد من أجل اإلسالم كما يقاتل عن الرجل من أجل  نوى أنه يقاتل عن بلده ألنه بلد

كون كلمة اهللا هي يكون القتال عن الدين واإلسالم لتإسالمه فهذا ال بأس به؛ لكن خري من ذلك وأكمل أن 

فال فرق  ,ل يف بلده أو بلد آخر كله سواء مادام القتال عن الدينوأن يشعر اإلنسان أنه سواء كان القتا ,العلياء

بني أن تكون يف اجلزيرة العربية أو يف العراق أو يف الشام أو يف أفغانستان أو يف فلسطني أو يف أي مكان؛ ولذلك 

م خاربة، جند أن الذين يقاتلون عن البالد فقط جتدهم يقاتلون عن البالد محية وتقديسا لألماكن ولكن قلو

خاربة من اإلميان؛ اآلن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطني لو رجعت إىل قلوب بعضهم لوجدا خالية 

إما سياسة وإما من  هذا :بل لوجدت بعضهم ينكرون اخلالق ويسخرون باملصلني؛ لكن يقولون ,من اإلميان ائيا

أجل احرتام األماكن دون احرتام من أمر باحرتام األماكن ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذه املسألة جيب أن نالحظها 

 ., اللهم ارض عنهم أمجعنيبالنسبة النية أمرها هام جدا

   ما معناه ؟ اكم فقد أوجب )دونكم أخ (قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: : السائل 

يعين حيتمل معناه أوجب أي مات؛ أو أوجب  ,نعم أوجب مبعىن مات أو أوجب بعمله أن تكون له اجلنة: الشيخ

 أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو اجلنة ألنه قتل شهيدا .

شيخ بارك اهللا فيكم ! قول إبليس ويلكم يا عباد اهللا ارجعوا . . ؟ وين ؟ قوله للمشركني ملا ازم : السائل 

   ملشركون ؟ا

   دوا يعين قاتلوا.: ارجعوا من اهلزمية فاجتلأن إبليس صرخ يف املشركني حيثهم على القتال يقول ,أي نعم: الشيخ

   قوله: يا عباد اهللا معناه ؟: السائل

كل الناس إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا ))  (( :أي نعم ما فيها إشكال: الشيخ

 عباد اهللا .



بن عمرو بن حرام: رأيت يف النوم قبل أحد مبشر بن عبد املنذر يقول يل: أنت قادم عبد اهللا قال : و الطالب 

؛ بلى :يف اجلنة نسرح فيها كيف نشاء؛ قلت له: أمل تقتل يوم بدر؟ قال :علينا يف أيام؛ فقلت: وأين أنت ؟ فقال

   .) هذه الشهادة يا أبا جابر (فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال:  مث أحيت,

لقد أخطأتني ووقعة  ( :ـ وكان ابنه استشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ـ وقال خيثمة أبو سعد

وقد رأيت  ,بدر وكنت واهللا عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة

البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد 

وقد واهللا يا رسول اهللا أصبحت مشتاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني  ,وجدت ما وعدني ربي حقا

ني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة؛ فدعا فادعوا اهللا يا رسول اهللا أن يرزق ,ورق عظمي وأحببت لقاء ربي

  .عليه وسلم بذلك فقتل بأحد شهيدا ) له رسول اهللا صلى اهللا

يبقروا بطين  ك أن ألقى العدو غدا فيقتلوين مثوقال عبد اهللا بن جحش يف ذلك اليوم: اللهم إين أقسم علي

 : فيك.عوا أنفي وأذين مث تسألين فيم ذلك ؟ فأقولوجيد

وهذا معناه يدل على أنه رضي اهللا عنه يتحمل هذا التمثيل  ,فيك يعين أصبت فيك هذه اإلصابةفأقول : الشيخ 

مما يدل على رغبته يف الشهادة وإال فيكفي أن يقول اإلنسان: اللهم ارزقين  ,وهذا التعذيب من أجل اهللا عزوجل

  ثيل .الشهادة يف سبيلك كما قال عمر رضي اهللا عنه ويكفي دون أن يفصل ذا التم

عمرو بن اجلموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بينني شباب يغزون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكان الطالب

إن اهللا قد جعل لك رخصة فلو قعدت وحنن  :وسلم إذا غزى فلما توجه إىل أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه

يا رسول اهللا  :موح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوقد وضع اهللا عنك اجلهاد؛ فأتى عمرو بن اجل ,نكفيك

بعرجيت هذه يف اجلنة؛ فقال له رسول اهللا  ين هؤالء مينعونين أن أخرج معك وواهللا إين ألرجوا أن أستشهد فأطأإن ب

وما عليكم أن تدعوه لعل اهللا (  :وقال لبنيه ,) أما أنت فقد وضع اهللا عنك الجهاد(  :صلى اهللا عليه وسلم

وانتهى أنس بن  عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. فخرج مع رسول اهللا صلى اهللا ),عزوجل أن يرزقه الشهادة 

ما  :نضر إىل عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيد اهللا يف رجال من املهاجرين واألنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال

فما تصنعون باحلياة بعده فقوموا فموتوا على ما مات  :اهللا عليه وسلم فقالقتل رسول اهللا صلى  :جيلسكم فقالوا

وأقبل أيب بن خلف عدو اهللا وهو مقنع  ، مث استقبل القوم فقاتل حىت قتل.عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فاستقبله  ,لموكان حلف مبكة أن يقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ,يف احلديد يقول: ال جنوت إن جنا حممد

مصعب بن عمري فقتل مصعب؛ وأبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترقوة أيب بن خلف من فرجة بني سابغة 



: ما أجزعك إمنا هو فقالوا ,فاحتمله أصحابه وهو خيور خوار الثور ,فطعنه حبربته فوقع عن فرسه ضة,الدرع والبي

 فمات برابغ.), أنا أقتله إن شاء اهللا  ( :فذكر هلم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بل خدش,

  نه لو أصاب أهل ذي ااز ملاتوا .اجلرح أملا عظيما حىت أ سبق أنه وجد من هذا: الشيخ 

فقال ابن عمر: إين ألسري ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تتأجج يل فيممتها وإذا رجل خيرج منها : الطالب

ى اهللا عليه وسلم هذا أيب بن ال تسقه هذا قتيل رسول اهللا صل :جيتذا يصيح العطش وإذا رجل يقول يف سلسلة 

  . خلف

شهدت أحدا فرأيت إىل النبل يأيت من كل ناحية ورسول  :وقال نافع بن جبري: مسعت رجال من املهاجرين يقول

 :اهللا بن شهاب الزهري يقول يومئذولقد رأيت عبد  ,اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنبه ما معه أحد مث جاوزه فعاتبه يف  ,دلوين على حممد ال جنوت إن جنا

اقدنا على قتله فلم خنلص فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتع ,ما رأيته أحلف باهللا إنه منا ممنوع : واهللاذلك صفوان فقال

ه ( مج: جرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أنقاه قال له الك أبو أيب سعيد اخلدريممص وملا  إىل ذلك,

من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة  (: واهللا ال أمده أبدا مث أدبر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم :قال )

 .) فلينظر إلى هذا

نسان قد يستبعد أن يقول أقسام الضعيف؛ واإلنقطع من واملمنقطع،  إنههذا احلديث : عندي يقول: الشيخ 

 ,اللهم إال أن يكون قد فهم من الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهما آخر ,ه أبدا, مث يقول: ال أجمهالرسول: جم

  فهذا رمبا يقع منه . ,وهو أن األمر ليس لإللزام

  خوار الثور صوت البقر ؟ : السائل

  نعم صوت البقر نعم .: الشيخ

كان يوم أحد يوم بالء ومتحيص اخترب   ,بن عمر وحممد بن حيىي بن حبان وغريهمل الزهري وعاصم : قاالطالب

فأكرمه اهللا فيه من أراد  ,بلسانه وهو مستخف بالكفراإلسالم اهللا به املؤمنني وأظهر به املنافقني ممن كان يظهر 

وإذ  ((فكان مما نزل من القرآن يف يوم أحد ستون آية من آل عمران أوهلا:  ,الكرامة بالشهادة من أهل واليته

 إىل آخر القصة . غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال ))

قال ابن القيم رحمه اهللا تعالى في زاد  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛نبينا والصالة والسالم على : الطالب 

   .ه هذه الغزاة من األحكام والفقهالمعاد: فصل فيما اشتملت علي

  غزاة أحد . يعين :الشيخ



فيه حىت إن من لبس ألمته وشرع يف أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن  منها: أن اجلهاد يلزم بالشروع: الطالب

  يرجع عن اخلروج حىت يقاتل عدوه.

هذه املسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال: إنه ال يلزم اجلهاد باخلروج إليه أو الشروع فيه إال : الشيخ

وأن  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار ))  ((عند التقاء الصفني لقوله تعاىل: 

منا هو خاص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وهلذا قال كون اإلنسان إذا استعد ولبس لباس احلرب فإنه ال يرجع إ

حتى يفتح اهللا يدعها أو يخلعها ما ينبغي لنبي لبس المة الحرب أن  (النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما سبق: 

ووجه أنه إذا كان  ,وهذا هو املشهور من املذهب؛ ولكن ما ذهب إليه ابن قيم له وجه قوي بينه وبين عدوه )

الشروع فيه وهو اجلهاد األصغر فاجلهاد األكرب من باب أوىل؛ وألن الناس لو تأهبوا وجتهزوا مث رجعوا احلج يلزم ب

ا أم بعد أن تأهبوا وخرجوا فإنه يكون يف ذلك إذالل هلم وإعزاز للعدو وبث لروح احلياة لعدوهم؛ ألم إذا علمو 

قيم رمحه الن يف هذا مفسدة؛ فما ذهب إليه ابن وا الدروع وسنوا السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو فيكو ولبس

 اهللا أظهر وأصح مما ذهب إليه كثري من الفقهاء .

بل جيوز هلم أن يلزموا  ,ومنها أنه ال جيب على املسلمني إذا طرقهم عدوهم يف ديارهم اخلروج إليه: الطالب 

كما أشار به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم   ,ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر هلم على عدوهم

  يوم أحد .

ألن هذا كان رأي النيب عليه الصالة والسالم رأي األشياخ من الصحابة؛ ولكن الذين أشاروا : واضح هذا, الشيخ

ه فأحبوا أن يقاتلوا ألم مل يشهدوا بدرا؛ وهذا الذي ذهب إلي ,باخلروج هم الشباب الذين مل يشهدوا بدرا

 :ة وهيالبلد؛ لكن لدينا قاعدة طردة ثابتأنه جيوز أن نبقى يف ديارنا حىت نقاتل العدو يف وسط  ,املؤلف صحيح

سر يف بقائنا يف البلد إذالل لنا وتع أن الشيء اجلائز قد يكون حراما يف بعض األحيان وقد يكون واجبا؛ فإذا كان

اخلروج؛  بلد حموطة بدرع بشري أقوى فإنه يف هذه احلال جيبحول البلد وجعل ال , وأن الربوزللقتال يف الشوارع

ميكن أن يقال كما قال ابن القيم رمحه اهللا باجلواز وكما دل عليه احلديث؛ أما إذا كان يف  لكن عند التساوي

 ناويكون من املضرة أن ,املصلحة أن خنرج وحنمي البلد من اخلارج منذلك ضرر فإننا ال نبقى؛ ألنه قد يكون 

رب وأسلحة احلرب قد اختلفت منها السيما وأن أساليب احل العدو البلد مل نتمكن من إخراجه بقى؛ فإذا دخلن

 ذي قبل، اختلفت اختالفا عظيما اآلن .عن 

فهل نقول له بناء على هذا القول ال للخروج وتأهب اإلنسان الذي قطع التذكرة وربط أحزمة حقائبه : السائل 

  الرجوع ؟ جيوز 



ليس إماما قائدا كالرسول عليه الصالة والسالم؛ هذا إذا رجع  ,ما يضر أن يرجع ,ال، قد نقول هذا فرد :الشيخ

   السيما إذا كان الناس ما تأهبوا وال خرج إال هو، ما أحد خيرج إال هذا الرجل يف جهة بعيدة . ,ما يضر

   شيخ لو وصل إىل بلد بعيد ؟: السائل

 ,يعين لو تأخر فاجلهاد باقي وقائم ,فرد واحد؛ فالفرد الواحد ليس كاألمةأنه حىت لو وصل مادام  ,ال: الشيخ

   إمنا إذا التقى الصفان فال جيوز الرجوع وال لواحد .و 

  : كيف الرد على استدالهلم باآلية عندما قالوا أنه يلزم اجلهاد باخلروج ؟ السائل

ما  (دا على ما دلت عليه اآلية ؛ أن الرسول قال: وقالوا إن احلديث أفاد معىن زائ ,باحلديث : استدلواالشيخ

   ينبغي لنبي ).

  قال لنيب ؟ : السائل

  هم يقولون األصل فيه األسوة، األصل فيه األسوة . ,أي نعم: الشيخ

   ؟ يلزمبني اجليوش بالصفوف فكيف اآلن ليس هناك التقاء مباشر : السائل

يعين مثال إذا ذهبنا للطائرات ونقول إنه حرب الطائرات، ذهبنا  شيء ما فيه التقاء,فيه و التقاء  هال، في: الشيخ

  استعداد .ا وقودها وكل ما يتعلق ا هذا لطائرات وصلحناها وعددناها وجعلنا فيهل

: أقصد أن اجليش يكون يف رباط مستمر ميكن القتال يبدأ يف حلظة غري زمان, فمثال اإلمام لو نوى السائل

  مث طرأ عليه الرجوع للمصلحة كيف ؟, الضرب قلنا يرجع للنية, 

أن يرجع حىت يأتيه من  الدفاع لهبعا جهاد ة؛ طبارك اهللا فيك اجلهاد نوعان؛ جهاد دفاعي، وجهاد مهامج: الشيخ

استعداد  هيهامجهم؛ لكن جهاد اهلجوم كما هو شأن املسلمني بالنسبة ألعدائهم هذا إذا جتهزوا وكان العدو عند

 الشك أنه ضرر إذا تأخر . ,متجهزو هلذا الشيء 

دف ذلك طريقه وإن مل يرضى ومنها: جواز سلوك اإلمام بالعسكر يف بعض أمالك رعيته إذا صا: الطالب 

  املالك.

فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر هل  ,وذلك ألن هذا مصلحة عامة؛ وامللك ال يتضرر مبرور الناس عليه: الشيخ

 هفيه أشجار، أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطئها اجليش بأقدامهم فإنكون نقول إنه إذا تضرر امللك مثل أن ي

نقول: إم ال جيوز هلم سلوكه إال عند الضرورة؛ أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قد تضرر فحينئذ 

بدون  هذا مصلحة عامةيف حتتها كالنخيل فإن هذا ال يشرتط إرضاء املالك ألن سريهم من قوية ال تتأثر باملرور 

  ضرر على املالك خاص .



  : كم أين مشروعية هذا الفعل ؟ السائل

  أنا ال أرضى ال أرضى وجعل حيث الرتاب عليهم نعم . :الرجل األعمى الذي قال: الشيخ

ومنها: أنه ال يأذن ملن ال يطيق القتال من الصبيان غري البالغني بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول اهللا : الطالب 

   عليه وسلم ابن عمر ومن معه.صلى اهللا

وأنه لو وجد من  ,وبينا أنه ردهم هلذا وهذا ,طاقةدهم لعدم البلوغ أو ردهم لعدم اإلر أنه وقد سبق لنا : الشيخ

قصدي إذا استأذن فإنه يؤذن له ألن من  ,ة فإن الظاهر أنه إذا أذن يؤذن لهمس عشر اخليطيق ولكنه مل يبلغ سن 

 الناس من يكون منوه جيدا فيكون يف مبلغ الرجال وإن مل يبلغ .

   راض ألخذ السالح ؟ هوقت احلرب ولو مل يكن مالك: إذا كان أمري اجليش أخذ سالحا نارية يف السائل 

ن رعيته جيب عليهم اجلهاد يف هذه نعم إذا دعت الضرورة، إذا دعت الضرورة جيوز أن يأخذ من رعيته أل: الشيخ

خبالف قصة صفوان بن أمية؛ ألن صفوان بن أمية إذ ذاك كان مشركا ال يلزمه أن جياهد مع املسلمني؛  ,احلال

 .) بل عارية مؤداة( وهلذا ملا قال: أغصبا يا حممد أم عارية ؟ قال: 

  .ومنها: جواز الغزو بالنساء واالستعانة ن يف اجلهاد : الطالب 

نعم هذا نأخذه من قصة فاطمة وغريها؛ فإنه يف أحد غزت النساء مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ملداواة : الشيخ

سألت النيب صلى اهللا عليه لقول عائشة رضي اهللا عنها:  ,فإن املرأة ليس عليها قتال ,وحنو ذلك ال للقتال اجلرحى

وألن املرأة ال يؤمن فرارها  قتال فيه الحج والعمرة)عليهن جهاد ال ( هل على النساء جهاد ؟ قال: وسلم: 

فيزداد حنقا  ,فيهن يغرين العدو ألنه يستضعفهن ويطمع فيكون يف ذلك مضرة على اجليش؛ وألن النساء رمبا

أيضا كما قلت لكم من  وهو ,من أجل املساعدة فيما ميكن أن يقمن به فهذا ال بأس بهاصطحان وإقداما؛ أما 

 واملباح إذا تضمن ضررا صار حمرما. ؛باب املباح

  ومنها: جواز انغماس يف العدو كما انغمس أنس بن النضر وغريه.: الطالب 

جواز االنغماس يف العدو جائز لكنه ليس بواجب كما فعل أنس بن النضر حيث داهم املشركني وقاتلهم : الشيخ

فإنه رضي اهللا عنه طلب منهم أن يلقوه من رواء  رباء بن مالك يف غزوة اليمامةالوقتل رضي اهللا عنه، وكما فعل 

السور ليفتح هلم الباب على مسيلمة الكذاب؛ وكان رجال شجاعا قويا فرموه من وراء السور حىت فتح هلم الباب 

واملنتحر قاتل نفسه يعذب يف جهنم مبا انتحر به سواء   ,فدخلوا؛ وأما انتحار اإلنسان يف القتال فإن هذا حرام

الذين ميلئون ورين , مثل بعض املتهأو سكينا أو رصاصة أو غري ذلك؛ ألنه ال حيل له أن ينتحركان سيفا 

حىت يدخل يف العدو؛ فهذا سيقتل أول ما يقتل نفسه مث قد يقتل من العدو  فجرات مث يركضأجسادهم من املت



  قليال أو كثريا اهللا أعلم؛ فهذا ال جيوز .

وأمر أن يذهب به إىل أعلى  ,غالم الذي دعاه امللك وأنكر عليه أن يعبد غريهفإن قال قائل: ما تقولون يف قصة ال

إن كنت تريد قتلي  :فقال للملك ذات يوم ,ويأيت إىل امللك ساملا ,شاهق وإىل البحر ولكن اهللا تعاىل ينجيه منه

 ,باسم رب الغالم :وخذ سهما من كنانيت وضعه يف كبد القوس مث ارمين به وقل ,فامجع الناس، امجع الناس كلهم

قتلي؛ ففعل امللك، مجع الناس وفعل ما أوصى به الغالم وقتله؛ فأصبح الناس يقولون:  على فإنك حينئذ تقدر

ومع هذا فهو حممود، فهو  ,الرب رب الغالم وأسلموا؛ فهذا الرجل أعان على قتل نفسه ودل على قتل نفسه

  حممود عند اهللا وشهيد ؟

إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله وهو اإلسالم؛  فاجلواب عن هذا أن نقول:

فااهدون يف سبيل اهللا يقاتلون من أجل اإلسالم وهذا حصل؛ فإذا فرض أن اإلنسان يرتتب على قتل نفسه 

 بأس به وال طائفة كبرية أمة يقودها هذا األمري أو هذا امللك؛ فإن هذا ال بأس به، الو إسالم طائفة من الناس، 

 حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسالم فئام من الناس.

أن تكون كبرية السن مع أمن خترج للجهاد مع الرجال جيوز هلا أن املرأة اليت  ذكر بعض الفقهاء أنشيخ : السائل 

   ؟ ...الفتنة 

يعين جعل املدار على أمن الفتنة  ,إمنا املدار على أن الفتنة صحيح ,على كل حال هذا قد يقال فيها نظر: الشيخ

  .صغرية يف غزوة أحدفاطمة  الصغر فكانت صحيح؛ وأما

  ؟  شرع من كان قبلنا أن حديث الغالنال يقال : أالطالب

 شرعنا خبالفه فال بأس به يعين يعمل به . يردلكن إذا مل  ,بلى يقال: الشيخ

إنين  :مث يقول للعدو, قنابل مث يهجم على معسكراللغمات و باملسيارة له فيملؤها يت ببعض الناس يأ: السائل 

   فإن استطعت فذلك وإال فقد قتلت ؟أحاول أن أجنوا 

 الغالب ؟ إيش ي: أالشيخ

   الغالب يقتل نفسه ؟ أي نعم .الشيخ: يقتل؛ أنه الغالب : السائل 

 وقتل؛ ما يقال هذا مثله ؟ بني األعداء سورمن فوق ال الذي ألقيو, مثل الرجل ألن فيه احتمال أن ينج: السائل

  ؟ أن ينجو ألنه فيه احتمال السائل: ال ما يقال؛ : الشيخ

خل اوهو د العدومن  الو جنا من متفجرات السيارة ما جن ,ال، احتمال ضعيف جدا سيارة فيها متفجرات: الشيخ

   بينهم .



  لقي من فوق السور ؟ : أليس هذا مثل الصحايب الذي أالسائل

نشيط كبري مثل جلد هو رجل فيقتل؛ أما ذاك سهذا يعين تتفقون أنه مائة يف املائة : ال هذا ليس مثله, الشيخ

   هناك . , أي واحد عنده يندرهاجلمل

  ، : إذا كان يأمل أنه فيه احتمالالسائل

 وقوي االحتمال هذا فال بأس . ,إذا فيه احتمال النجاة: إذا فيه احتمال ال بأس, الشيخ

ومنها: أن اإلمام إذا أصابته جراحة صلى م قاعدة وصلوا ورائه قعودا كما فعل رسول اهللا صلى اهللا : الطالب 

  .عليه وسلم يف هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إىل حني وفاته 

  .نعم هذا مر علينا عن قرب بأن اإلمام إذا صلى قاعدا : الشيخ



ومنها: أن اإلمام إذا أصابته جراحة صلى م قاعدا وصلوا ورائه قعودا كما فعل رسول اهللا صلى اهللا : الطالب
  عليه وسلم يف هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إىل حني وفاته .

قعودا إما نعم هذا مر علينا عن قرب بأن اإلمام إذا صلى قاعدا فاملشروع يف حق املأمومني أن يصلوا : الشيخ
  وجوبا وإما استحبابا على خالف يف هذا .

قتل النفس قلنا ينبين على املصلحة كما يف قصة الغالم وأحيانا فتح ثغرة يف جيش العدو يكون انتصارا : السائل
   ينبين عليه انتصار اجليش املسلم ؟

م عرفوا بطالن ألوهية هذا م, ألاإلسال منهاإلسالم؛ أما هذا فهو يلزم  : نعم لكن هذا الفتح ال يلزم منهالشيخ
   امللك وأن الرب حقيقة هو رب الغالم .

  ما يقاس عليه يعين ؟ : السائل
  يقتل أمة أو يفتحون مثال بلدا لكنه ليس كذلك.ياس عليه؛ هذا غاية ما هناك قصح الال ما ي: الشيخ
 ,أسلحة كثرية وخمتلفةالتدريب ب اخلارج ويفلكن تدريب بأسلحة بسيطة, مثال يف املدينة اليت فيها تدريب : السائل

   ؟هل حيق له أن يسافر للخارج ليتدرب 
  أنه إذا صار أصلح وأنفع فال بأس . ,أيه ما فيه شك: الشيخ
   خروج النساء للجهاد بتطوع املرأة يف امليدان الطيب ؟ديث ما حكم من يستدل حب: السائل
, لكن هؤالء احتاج أبدا التطوع للنساء على سبيل التعميم ابجنيب عليهم بأن الرسول ما كان يفتح ب: الشيخ

أحد واملدينة ما حتتاج , مث املسافة قريبة ما بني تعرف أن العدو ثالثة آالف وهؤالء سبع مائة الناس إليهم ألنك
أحد زوة املرضى، مث إن املسألة قبل احلجاب أيضا ألن غ يداوين، مث إن أيضا ليس يباشرن بالقتال وإمنا إىل سفر

يف السنة الثالثة واحلجاب يف السنة اخلامسة أو السادسة فليس فيها دليل؛ لكن هكذا من كان له هوى يتشبث 
  بكل شيء .

   ؟ ضربت ابن قمئة بالسيفيستدل باملرأة اليت : السائل
  نعم كل هذا كان قبل احلجاب .: الشيخ

كما   ,وليس هذا من متين املوت املنهي عنه ,ومتنيه ذلكومنها: جواز دعاء الرجل أن يقتل يف سبيل اهللا : الطالب
قاتله فيقتلني فيك كين رجال عظيما كفر شديدا حرده, فأاللهم لقني من المشر "  :قال عبد اهللا بن جحش

 فيك يا رب :يا عبد اهللا بن جحش فيم جدعت ؟ قلتيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت: ويصلبني ثم 
".  



وهلذا ال  ,وأما هذا فقد متىن الشهادة ,املوت أن يتمىن اإلنسان املوت للتخلص من الدنيا معلوم أن متين: الشيخ
أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني  ((نقول إن قول يوسف عليه الصالة والسالم: 

كذلك الذي يتمىن   وإمنا متىن أن ميوت مسلما يعين ولو بعد عمر طويل؛ ,ال نقول إنه متىن املوت بالصالحين ))
الشهادة ليس يتمىن املوت؛ ومن مث نأخذ أن من ذهب إىل القتال ليقتل فيسرتيح من الدنيا فإنه ليس بشيء؛ ألنه 

 :رأوا أن اتمع جمتمع ليس جبيد فقالوا ,يوجد من الناس ملوا من الدنيا وتعبوا مع أهليهم وتعبوا مع اتمع
يسوا بشهداء؛ ألن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العلياء؛ نذهب نقاتل لنقتل ونسرتيح؛ هؤالء ل

يعين لينال األجر فقط ال لتكون كلمة اهللا هي العلياء؛ فهل يكون  ,بقي حالة ثالثة وسط إذا قاتل للشهادة فقط
  ؟  شهيدا أو ال

أن  ة:الثاني؛ فهذا الشك أنه شهيد؛ ياء فيقتلأن يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العل :فاملراتب ثالثة: املرتبة األوىل
فهذا ليس بشهيد؛ ومنه أن يقاتل  ,وألجل أن يسرتيح من الدنيا ومهها وغمها ,يقاتل محية وشجاعة ويرى مكانه

فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد؛ املرتبة  ,من أجل الوطن ال إلقامة اإلسالم يف الوطن بل للوطن نفسه ألنه وطنه
وا؛ فهل ألجر فقط أما كلمة اهللا فال يهمه أن تعلوا أن تدنيعين قصده ا ,تل ليقتل شهيداالثالثة الوسط: إذا قا

من قاتل لتكون   (ال ؟ إذا نظرنا إىل قول الرسول عليه الصالة والسالم:  نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو

إىل أن هذا الرجل أرادا  أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بشهيد؛ وإذا نظرنا ) كلمة اهللا هي العلياء
فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة لقول النيب عليه الصالة والسالم:  يحةاليت ال تكون إال بعد النية الصح الشهادة

بغي أن ننبه الشباب الذي يذهبون إىل وعلى كل حال فينإنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )  (
ألن  ,إىل أن ينووا أم يقاتلون لتكون كلمة اهللا هي العليا ال لنيل الشهادة ,غريهاجلهاد يف أفغانستان أو يف ا

  الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة اهللا هي العليا .
   ما حكم متين املوت إذا خشي على نفسه الفتنة ؟: السائل
؛ فهو بدال أن غري مفتون ة فاقبضين إليكأي نعم هذا أيضا ال جيوز؛ بل يقول: إن أردت يف عبادك فتن: الشيخ
  اللهم اقبضين إليك غري مفتون، ويسلم . :يقول ,اللهم أمتين :يقول

قعوده الشهادة أفضل عنده أو فهل  يستفيد الناس منه, يعين شيء فائدة كثرية للناسإذا كان رجل عنده : السائل
   ؟عن اجلهاد, يعين إذا مشى إىل املعركة ميوت 

وقد ينجوا؛ لكن يوما واحدا تستفيد منه األمة من علمه أفضل من يوم واحد يذهب إىل هناك؛ وهلذا : الشيخ
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو ال نفرا من كل فرقة منهم  ((جعل اهللا طلب العلم عديال للجهاد، فقال: 



ولينذروا  ((ائفة تبدأ التفقه يف دين اهللا يعين يكونوا طائفتني طائفة خترج للجهاد وططائفة ليتفقهوا في الدين )) 

علم فقد نقول اجلهاد والعلم من حيث هو جهاد و  فإذا قارنا بنيقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )) 
ربنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس اجلهاد يف حقك إعالعلم أفضل؛ أما إذا بأن بالتساوي وقد نقول 

رديء  قوي البدن مقدام فهمه رديء حفظه ؛ فمثال إذا جاءنا رجل شجاعحقك أفضل وآلخر العلم يف ,أفضل
وقد ال يكون عنده تلك  ,جمدعلم ذكاء ووعاء حفظ وطالب اجلهاد أفضل؛ ولو جاءنا رجل يتوقد فهنا نقول له 

  الشجاعة فهذا نقول له: طلب العلم أفضل الشك .
   ؟ ما هو الضابط يف عمليات الفدائية: السائل
 هقتلي إمناأما إذا غامر ولكنه ال يقتل نفسه هو  ,الفدائي أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا ال جيوز: الشيخ

  مثل ما فعل أنس بن النضر وغريه . ,العدو فهذا ال بأس به
أبلى  ومنها: أن املسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قزمان الذي: الطالب

  .) هو من أهل النار (: اهللا عليه وسلم يف يوم أحد بالء شديدا فلما اشتدت به اجلراح حنر نفسه فقال صلى

أن اإلنسان إذا قتل نفسه ولو كان جياهد يف سبيل اهللا فإنه من أهل النار؛  ,نعم هذا كما قال املؤلف: الشيخ
خالدا خملدا أبدا؛ وأنه ال خيرج منها؛  ,أنه خملد فيها رج ؟ احلديث الواردهل يكون خملدا فيها أو يعذب مث خيو 

وذلك ألن نفسه خرجت وهو غري مؤمن؛ فإن اإلنسان ال يقتل النفس احملرمة بغري حق حني يقتلها وهو مؤمن؛ 
يف النار حبسب ذنوبه إذا كان حني موته حني قبض روحه وفيه إميان؛ أما  افيخلد فيها؛ وقد يقال إنه يكون خملد

  ان فإن هذا خيلد ختليدا أبديا .ن قد اخنلع من اإلميإن كا
   هل صحيح أن حسان بن ثابت كان خياف من املعركة ؟: السائل
بعيد الذي يرى حاله وقصائده , واهللا أعلم؛ نعم هو نقل عنه أنه رضي اهللا عنه ليس بذاك الشجاع: الشيخ

  يستبعد منه ذلك .
   أم عمارة جاهدت يف حرب الردة ؟فرض احلجاب و ء كن جياهدن قبل قلنا إن النسا: السائل
  يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه ؟ : الشيخ
  نعم؛ : السائل
  كل واحد يقاتل عند الضرورة .  ,ميكن هذا عند الضرورة ، عند الضرورة حىت املرأة تقاتل :الشيخ
ويكون القتل ماء,  يف قدرمن أنواع التعذيب أم يطبخون الرجل كما تطبخ اللحمة يف بعض الدول : السائل

  مله ؟ من التعذيب الذي رمبا ال يستطيع حتفهل يقتل نفسه خوفا  ,أهون منه



، الواجب أن يصرب ألن ل نفسه أهون من هذا ؟ ما هو صحيحما تقولون يف هذا الكالم ؟ يقول إن قت: الشيخ
شق نصفني ويصرب؛ وهو إذا جاءه الرسول أخرب بأن من كان قبلنا ميشط ما بني حلمه وعظمه بأمشاط احلديد وي

  لكن إذا جاء األمر من نفسه مشكلة . ,األمر من غريه فهو غري ملوم
فيها بدمه  بل يدفن ,ومنها: أن السنة يف الشهيد أنه ال يغسل وال يصلى عليه وال يكفن يف غري ثيابه: الطالب

  لبها فيكفن يف غريها .وكلومه إال أن يس
وإمنا  .النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على شهداء أحد ومل يغسلوا ومل يكفنوانعم يؤخذ هذا من أن : الشيخ

نقلوا إىل املدينة أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بردهم إىل مصارعهم فدفنوا , بل حينما دفنوا بثيام وجروحهم
اللون لون الدم ه يثعب دما وهو أن املقتول يف سبيل اهللا يبعث يوم القيمة وجرح ,هناك؛ وقد بينا السبب يف هذا

ومثله اجلهاد األصغر فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فقال النيب عليه  والريح ريح املسك,
مة ااغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وال تخمروا رأسه وال تحنطوه فإنه يبعث يوم القي (الصالة والسالم: 

عليه؛ وهذه  يتاإلحرام الثياب يكفن يف ثيابه أي يف  ,السالم أن يدفن يف ثيابهفأمر النيب عليه الصالة و  ملبيا )
يف اإلزار والرداء لكن يكفن يغطى إال وجهه؛ وأخرب  ,هي السنة إذا مات احملرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن يف ثيابه

 يبعث يوم القيمة وجرحه النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يبعث يوم القيمة ملبيا؛ وهذا الذي قتل يف سبيل اهللا
  يثعب دما لكنه ليس كدمنا يف الدنيا، لونه لون الدم ورحيه ريح املسك، طيب من أطيب الطيب أي نعم .

سرار العسكرية ما يكون فيه األمن ما عندهم إذا خشي على نفسه أن يلحقه العدو وأنه يعين يعطيهم : السائل
   فهل يقتل نفسه من أجل احلفاظ على هذه األسرار ؟ ,مفسدة
ميسكونين  وكونه أن أخشى أن ,ال جيوز أن يقتل نفسه أبدا، قتل النفس يا إخواين حمرم من كبائر الذنوب: الشيخ

وإال كان  ,ناطيسي وأتكلم هلم بكل ما يف دماغي؛ نقول هذا ليس منكن هذا من العدوفيسلطون علي النوم املغ
  أسرت العدو أيضا فاقتل نفسك إذا خشيت من التعذيب . نقول إذا
  ؟  ...هل جيب دفن الشهداء يف مصارعهم : السائل
  ال ، نقول هلم ردوهم إىل مصارعهم؛ : الشيخ
  ؟ بالتحرمي  : هل من خالف قلناالسائل
ل بالوجوب كما وإن كان ما فيه أحد قا ,نقول بالوجوبقد إن كان أحد قال بالوجوب ف ,دريما أواهللا : الشيخ

  معروف أنه سنة وليس بواجب .هو أن الذي 
   وهتك أعراضهم فهل هلم قتل أنفسهم ؟ بالنسبة إذا سلط العدو على املسلمني: السائل



  زنا أهون من القتل ؛ أفهمت يا أخي ال: الشيخ
  : هي تقول لو أعلم أم يقتلوين ما قتلت نفسي, السائل
  تصرب عليه .ال، هي تصرب عليه جيب : الشيخ

  سل كما غسلت املالئكة حنظلة بن أيب عامر .: ومنها أنه إذا كان جنبا غالطالب
يغسل ألن كثريا من الشهداء كان  وقد سبق الكالم عليه وبينا أن الصحيح أنه ال ,نعم هذا فيه نظر: الشيخ
يف شيء ال نسأل  ل إذ استفتينا, وهلذا ال نسأوال يسأل؛ وقد يقال: إن األصل عدم وجود املانع ميدفنو الرسول

قائل مثال: مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب؛ ليس من حقنا أن نقول بل لنا عن وجود املانع؛ فلو قال 
: إنه طلق امرأته؛ وقال سائل؟ ما جيب؛ ولو سألنا  ليس واجبا علينا أن نقول: هل األخ خمالف له يف الدين أو ال

معتها فيه؛ بل نفتيه مبا يقتضي هذا السبب؛ احيض أو يف طهر جقتها يف : هل طلنا أن نقولا عليفليس واجب
ن هذا نجيب عن هذا بأ؛ فيلزم أن نستفصل هل هم جنب أم ال الذين قتلوا يف سبيل اهللا الغريهم فكذلك 

إن صح احلديث أيضا كما سبق إن احلديث مرسل إن ـ االحتمال احتمال وارد قوي؛ ولكن تغسيل املالئكة له 
وذلك ألن املالئكة ال تغسله باملاء وال بالسدر إمنا هو  ,فإن تغسيل املالئكة له من باب الكرامةـ احلديث صح 

  أمر غييب، أكرم هذا الرجل حىت غسلته املالئكة؛ فالصحيح أنه ال يلزم تغسيله ولو علمنا أنه استشهد جنبا.
   ؟ ...عن طالق احلائض  نا أن السائل ال يعلمإذا علم: السائل
هذه  ,حائضوهو قد طلق  يف مسألة طالئق احلائض, ألنه جييءفقهاء  وان اآلن، اآلن صار و و : ال ال، ينالشيخ

والطلقة الثانية يف طهر  ,طلقة الثالثة لكن ترى أول مرة ترى حائض؛ أفهمتم الطلقة هذه ؟ الثاين ويراجعال
وها متاما أشد هذه األحكام ما شاء اهللا فقه خذواجامعتها فيه؛ والثالثة هذه يف غضب شديد؛ راحت يعين اآلن أ

  ركان الصالة .ألمن معرفتهم 
ترى طلقت زوجيت يف طهر  :الذين ما تعلموا وال فقهوا يقولبادية الناس من وهلذا أنا أتعجب أحيانا جيينا 

  جامعتها فيه. سبحان اهللا, ميكن لو سأله عن فرض من فروض الوضوء قال: واهللا ما أعرف.
   ؟الوجه رأسه فقط أو  هل يكشفلشهيد إذا كفن ا: السائل
وال وجهه ) ولكن كثري من  : (ملسلم ال ختمروا رأسه ) فقط لكن يف رواية ثانية الذي يف الصحيحني: (: الشيخ

  علماء احملدثني أعلوا هذه الرواية ومل يأخذوا ا .
   من قتل نفسه مث مل ميت وتاب فهل تقبل توبته ؟: السائل
  يتوب اهللا عليه .: الشيخ



يدفن يف مصارعهم وال ينقلوا إال مكان آخر؛ فإن قوما من الصحابة  أن ومنها: أن السنة يف الشهداء: الطالب
قال جابر:  ,باألمر برد القتلى إىل مصارعهم نقلوا قتالهم إىل املدينة فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هما في لتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة ليدفني بأبي وخالي عادظارة إذ جاءت عمتبينا أنا في الن( 

مقابرنا وجاء رجل ينادي: أال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في 

وية بن أبي فبينا أنا في خالفة معا مصارعها حيث قتلت؛ قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتال؛

فأتيته  :فخرج طائفة منه قال عاوية فبدايا جابر واهللا لقد أثار أباك عمال م :قالسفيان إذا جاءني رجل ف

فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في  ,فواريته :قال ,فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء

  .)مصارعهم 

هم؛ ويف هذا كرامة لعبد اهللا بن حرام رضي اهللا عنه هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء يف مصارع: الشيخ
يعين أن األرض مل تأكل منه شيئا؛ وهذا قد يقع  ,والد جابر حيث إنه بقي هذه املدة الطويلة ومل يتغري منه شيء

  ئل:يب صلى اهللا عليه وسلم ملا سيف بعض املؤمنني لكنه غري جمزوم به؛ أما بالنسبة لألنبياء فإنه يقع قطعا ألن الن
ن تأكل أجساد األنبياء أإن اهللا قد حرم على األرض  (: كيف نصلي عليك وقد أرمت أي صرت رميما؛ فقال

لكن غريهم قد يقع هذا كرامة؛ ويف هذا دليل يف فعل جابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القرب بأمطار أو ) 
  حبفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن وال يرتك .

 هوكفن شهيدا وال يغسل فهل هذا كل من مات يف املعركة ؟ ألن اهللا أعلم من : يف هذه املسألة: ال يالسائل
   شهيد ومن ليس بشهيد ؟

   كل من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو شهيد .: الشيخ
نقدر نقول هؤالء كلهم  يعين يف احلرب قاتل وقتل يعين أكثر الناس يف أفغانستان مثال قتلوا يف املعركة وما: السائل

   شهداء ؟
  هذا األصل، هذا هو األصل لكن ال نشهد له؛ أحكام الدنيا على الظاهر؛ : إال, الشيخ
  على كل الشهداء ؟ : السائل
أحكام الدنيا لكن ما نقول هو شهيد يف اآلخرة مبعىن أنه يرزق عند ربه وأنه من , كل الشهداء يف أي نعم: الشيخ

  أهل اجلنة .
  يعين ما حنكم باجلنة لكن شهيد يف الدنيا ؟ : السائل
  نعم .: الشيخ



  
يستفاد منها, وكانت قليلة ال تكفي يف تكفينه عسكرية إذا كانت املالبس اليت على اجلندي مالبس : السائل

   ؟فماذا يفعل 
   ة ويدفن.عقبمثال جوارب وعلى رأسه رجله  : حتط علىالشيخ
  ما تؤخذ املالبس ؟ : السائل
   ما تؤخذ، ال ما تؤخذ.: الشيخ
   ؟مثال هل توضع معهمة حديدية فيها خوذكان   : إنالسائل
  منه .نأخذها رشاش وغريه جنابية و كما أنه لو كان عليه   ,ة الظاهر أا تعد من السالح تؤخذ: ال، اخلوذالشيخ
   صحيح ؟احلديث هل هذا  من قتل دون ماله فهو شهيد ) ( :شيخ حديث: السائل
 اطون واملطعون؛ والشهادة مراتب؛ أممعركة، شهيد عند اهللا كشهادة املبلكنه ليس شهيد  ,ا صحيحهذ: الشيخ

  الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد يف اآلخرة ويف الدنيا.
ومنها: جواز دفن الرجلني أو الثالثة يف القرب الواحد؛ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدفن : الطالب

ودفن  ؛) ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد أيهم أكثر أخذا للقرآن( الرجلني والثالثة يف القرب ويقول: 
ادفنوا هذين املتحابني ( بينهما من احملبة فقال: حرام وعمرو بن اجلموح يف قرب واحد ملا كان عبد اهللا بن عمرو بن 

على جرحه كما وضعها حني مث حفرا عنهما بعد زمن طويل ويد عبد اهللا بن حرام )؛ يف الدنيا يف قرب واحد 
  ت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إىل مكاا فسكن الدم .جرح, فأميط

دمه فلم خيرج منه  وف أن امليت إذا مات غاض الدم، غاضألن املعر هذا أيضا من الكرامات؛ : اهللا أكرب؛ الشيخ
 سبحانه وتعاىل أكرمه بأن فإن اهللا ,شيء لكن هذا من كرامة اهللا سبحانه وتعاىل هلذا الرجل عبد اهللا بن حرام

   عن جرحه انبعث الدم؛ سبحان اهللا. وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده ,مل تأكل منه شيئااألرض 
ال بالطبيعة ألن الكون وأن الكون جيري بتقدير اهللا عزوجل  تدبروفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي اليت 

مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة حتت الرتاب ال ميكن أبدا أن يكون فيه دم أبدا؛ لكن هذا 
  ير .واهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قد ,خالف ما تقتضيه الطبيعة

وقال جابر: رأيت أيب يف حفرته حني حفر عليه كأنه نائم وما تغري من حاله قليل وال كثري؛ قيل له: : الطالب
فوجدنا النمرة كما هي واحلرملة على  ,أفرأيت أكفانه ؟ فقال: إمنا دفن يف منرة مخر وجهه وعلى رجليه احلرمل

  وبني ذلك ست وأربعون سنة . ,رجليه على هيئته



تأكل األكفان تأكل  ,ألن املعروف أن األرض تأكل الثياب ,هذا أيضا من آيات اهللا ؛سبحان اهللا: الشيخ
ذا أيضا من كرامة وف، تأكله األرض ما يبقى لكن هرمل معروف شجر معروف؛ تعرف يا أخ ؟ معر احلاحلرمل، 

وإن كان يسموها  , لنيب فهو آيةوإن أظهره اهللا ,اهللا؛ كل خارق للعادة يظهره اهللا سبحانه وتعاىل لويل فهو كرامة
املشهور عند الناس معجزة؛ وإن أظهره اهللا سبحانه وتعاىل لغري ويل وال نيب على خالف مراده فهو إهانة، على و 

   لرجل ما هو مراد اهللا؛ فهو إهانة.امراد خالف 
 ,نت على يد نيب فهي آيةإذا خوارق العادات ثالثة أقسام: آيات، وكرامات، وإهانات؛ فما كانت للتأييد فإن كا

ـ فهي إهانة؛ ومن ذلك ما وهو ما جاء على خالف مراد الرجل ـ أو ويل فهو كرامة؛ وما كان على سبيل اإلهانة 
ن مسيلمة الكذاب جيء إليه فدعي بوصف الرسالة يعين قيل له: يا رسول اهللا عندنا بئر غار ما فيها إال يذكر أ

اء؛ فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به وجمه فيها فغار املاء الذي كان املد ماء قليل فلو أتيت إليها لعله يزي
تأييد له؛ وجيء إليه برجل فيه  هيآية ؟ نعم هذه إهانة الشك ما  أوموجودا، فغار املاء املوجود؛ إذا هذا إهانة 

فلما مسح رأسه سقط فطلب منه أن ميسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر؛  ,قزع ما ينبت شعره كثريا
إهانة شعر املوجود؛ فاهللا أعلم هذه تذكر يف التاريخ، لكن ليس ذلك على اهللا بعزيز أن خيرج شيئا عن العادة ال

  هلذا الرجل ألنه كذاب .
  ؟  املرادعلى  : إذا جاءتالسائل
  للباطل؛  اتأييدت املراد لكان ت علىما تأيت على املراد اللهم إال فتنة؛ ألنه إذا جاء: الشيخ
  : لالستدراج يعين ؟ السائل
اد وهو يدعي ذلك ما تأيت الكرامات اخلوارق ما تأيت على وفق املراد أبدا إال ألا لو جاءت على وفق املر : الشيخ

   مشكل . ,تشهد لهوصارت هذه آية 
  الدجال ؟ و شيخ : السائل
 ,علم عنه الرسول يعين معناه عندنا علم مسبقأو  .الدجال أخربنا به، وأخربنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا: الشيخ

   نعرف أن هذا سيكون؛ واآليات اليت تشهد هي اليت تكون على حسب حتدي هذا الرجل .
   املشعوذين يا شيخ ؟: طيب السائل
  شعوذين من اجلن .املهذا من اجلن، : الشيخ



وقد اختلف الفقهاء يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد يف ثيام هل هو على وجه : الطالب
واألول هو  ,األولية أو على وجه الوجوب على قولني؛ الثاين أظهرمها وهو املعروف عن أيب حنيفةو االستحباب 

  املعروف عن أصحاب الشافعي وأمحد .
  وجوب نعم .العلى وجه الثاين ما هو ؟ : الشيخ

صلى اهللا عليه بإسناد جيد أن صفية أرسلت إىل النيب وغريه فإن قيل: فقد روى يعقوب ابن أيب شيبة : الطالب
كان الكفار قد سلبوه   ,فكفنه يف أحدمها وكفن يف اآلخرة رجال آخر؛ قيل: محزة ,هما محزةوسلم ثوبني ليكفن في

ضعف نظري قول من قال ال القول يفكفن يف كفن آخر؛ وهذا   ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك
  . باإلتباعوسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل  ,يغسل الشهيد

التكفني  ذرلو أن الكفار ملا قتل الرجل سلبوه يعين أخذوا ثيابه؛ فهنا نكفه بثياب أخرى لتع: وهذا معلوم الشيخ
  أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفه يف ثوبه كما أمر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم . ؛ثوبهيف 

   ماعية ؟اجلقابر املهل جيوز الدفن يف : السائل
  ال بأس عند الضرورة، عند الضرورة ال بأس .: الشيخ
  وحفر مقربة لكل واحد ؟. صعب دفن  : إذالسائل
معدات و آالف  هويف ذلك الوقت ما في ,ثنني يف قرب واحداالدفن الثالثة و أي أقول عند الضرورة؛ الرسول : الشيخ

   تستطيع أن حتفر ما يكفي خلمسني نفر .
   وعند احلاجة ؟: السائل
نه حرام إقلنا بأن مجع اثنني فأكثر يف قرب واحد مكروه فهو عند احلاجة جيوز؛ وإذا قلنا إن عند احلاجة : الشيخ

ورة؛ ويف املسألة قوالن معروفان للعلماء؛ شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجاعة من العلماء ز إال عند الضر فإنه ال جيو 
  يرون أنه مكروه؛ واملشهور من املذهب أنه حرام .

أو يتحرك قد يف سبيل اهللا  هقتل بعدالشهداء أن الرجل  بعض الكرامات اليت حتصل لبعضن : يذكر أالسائل
  هل هذا صحيح ؟يتبادر منه إشارات ف

, لكنها واحلركة هذه قد تقع حىت من غري الشهداء ,برأي العني ميكن رئيواهللا إذا ثبت، إذا ثبت إذا : شيخال
وهذا حيتاج إىل سند رجاله ثقات  ,لكن إن صح هذا ,إرادة وكيف يريد وقد ماتاملصافحة هي اليت تدل على 

وإال فنقول اهللا أعلم  ,نقول صحيحسلسل لنا هذا اخلرب برجال ثقات و  معروفني باحلفظ ومعروفني باألمانة؛ فأنت
  ال نصدق وال نكذب .



   ؟دفن الشهداء يف مصارعهم, فماذا يفعل يصعب قد يف أفغانستان حيدث كما : حاليا  السائل
   كن سقط الوجوب .مل ميعلى كل حال إذا هو : الشيخ
  : مطردة يف كل حال, السائل
  ( فاتقوا اهللا ما استطعتم )). (: القاعدة : الشيخ

ومنها: أن شهيد املعركة ال يصلى عليه؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على شهداء أحد : الطالب
وكذلك خلفاءه الراشدون ونوام من بعدهم؛ فإن  ,ومل يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه يف مغازيه

قيل: فقد ثبت يف الصحيحني من حديث عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يوما فصلى على 
أهل أحد صالته على امليت مث انصرف إىل املنرب؛ وقال ابن عباس: صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 

  كاملودع هلم ويشبه.  ته عليهم فكانت بعد مثان سنني من قتلهم قرب موتهقتلى أحد؛ قيل: أما صال
  إتباعا للغة ؟  قصدا هل قلتها بعد مثان سننيٍ : الشيخ

  ؛ إتباعا للغة هاال ما قلت: الطالب
  ؟  يءش أجل أي :الشيخ
  ها على الصواب ؟ : انطقالشيخ

؛ طيب فيها لغة ثانية يا سننيَ  وازدادا تسعا ))ولبثوا في كهفهم ثالث مائة سنين  ((الشيخ:  ,سننيَ : الطالب
  أخ هداية اهللا ؟ 

  ؛ سننيٍ : الطالب
  ويف ذلك يقول ابن مالك ؟  ؛سننيٍ : الشيخ

  نسيت؛ : الطالب
  يقول ؟ يءش ي: طيب أالشيخ

  الباب وهو عند قوم يطرد ؛    ذا ومثل حني قد يرد 
ويشبه هذا خروجه إىل  ,من قتلهم قرب موته كاملودع هلم قيل: أما صالته عليهم فكانت بعد مثان سننيَ : الطالب

هلم ال أا سنة الصالة على منه فهذه كانت توديعا  ,البقيع قبل موته يستغفر هلم كاملودع لألحياء واألموات
امليت؛ ولو كان ذلك كذلك مل يؤخرها مثان سنني السيما عند من يقول ال يصلى على القرب أو يصلى عليه إىل 

  شهر .



 :؛ لكن ذكر يف احلاشية أظن يف صفحة؛ مائتني وأربعة عشر؛ أي على قوله؛ هذا جواب واضحصحيح: الشيخ
نه صلى اهللا : فيه أنه قد ثبت يف غريه ما حديث عقالهيد أنه ال يغسل وال يصلى عليه؛ ومنها أن السنة يف الش

أن رجال بن اهلاد وي من حديث قتادة فقد أخرج النسائي والطحا ,عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغريه
مث قال: أهاجر معك فأوصى به النيب صلى اهللا  همن األعراب جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فآمن به واتبع

فلما كانت غزوة خيرب غنم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له  ,عليه وسلم بعض أصحابه
قسمه لك رسول اهللا  :ما هذا ؟ قالوا :ن يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه؛ قالفأعطى أصحابه ما قسم هلم وكا

 :قال ؛) قسمته لك (: ما هذا ؟ قال :صلى اهللا عليه وسلم فأخذه فجاء به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
: أدخل اجلنة؛ فقالبسهم فأموت فـ وأشار إىل حلقه ـ ما على هذا اتبعتك ولكين أتبعك على أن أرمى إىل ههنا 

وا قليال مث ضوا يف قتال العدو فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم حيمل قد فلبث ؛) إن تصدق اهللا يصدقك( 
 صدق اهللا فصدقه (: نعم قال :قالوا )؟ أهو هو (: أصابه سهم حيث أشار؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فكان فيما ظهر  ,مث كفنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جبة النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قدمه فصلى عليه ؛)
وسنده )  اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك ( من صالته:

يث عبد اهللا بن الزبري أن صحيح وصححه احلاكم وأقره الذهيب؛ وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلثار من حد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت يوم أحد حبمزة فسجي بربدة مث صلى عليه فكرب تسع تكبريات مث أيت بالقتلى 

 حديث ابن مسعود وسنده قوي؛ وآخر وسنده جيد وله شاهد عند أمحد من ؛يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم
واحلاكم  قطينوالدار انظر نصب الراية؛ وأخرج أبو داود  م وابن ماجه؛الدارقطين واحلاكمن حديث ابن عباس عند 

من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر حبمزة وقد مثل به ومل يصل على أحد 
يعرف وسنده حسن، ومراده واهللا أعلم أنه مل يصل على غريه استقالال فال  , يعين شهداء أحد,من الشهداء غريه

الصالة على غريه مقرونا به كما تقدم يف حديث عبد اهللا بن الزبري؛ ففي هذه األحاديث مشروعية الصالة على 
ألن كثريا من الصحابة استشهد يف غزوة بدر وغريها ومل ينقل أن النيب صلى اهللا  ,الشهداء ال على سبيل اإلجياب

" ؤلف رمحه اهللا يف ذيب السنن إليه فقال: عليه وسلم صلى عليهم ولو فعل لنقل عنهم؛ وقد جنح امل

مرين؛ وهذا األوالصواب في المسألة أنه مخير بين الصالة عليهم وتركها لمجيء اآلثار بكل واحد من 

  ."ليق بأصوله ومذهبه األمام أحمد وهي اإلإحدى الروايات عن 

   باملقتول ؟ صلبكما أن يصلب  هل جيوز يف القصاص : السائل
   لب.َصلب املقتول صُ : إذا الشيخ



   ؟ عينهيعين إذا قطع يده وأنفه و : السائل
  إذا مثل به ميثل به .الشيخ: وكذلك مثلة ؟ السائل: ؛ ليس بصلب هذا يسمى مثلةهذا : الشيخ
كون وهذا الذي يقتل يف سبيل اهللا قد ت ؛حمرتقا ال يكون معه شيءعندما يدفن : شيخ معلوم أن امليت السائل

   ؟ احملرتقةهل ختلع عنه هذا الثياب فثيابه حمرتقة 
يتماسك؛ يدفن فيها؛ والقول بأنه يكره أن جيعل معه ما أن حمرتقا معناه صارت رمادا ما ميكن  تإذا كان: الشيخ

  مسته النار قول فيه نظر .
   الرجل إذا قتل يف أرض العدو هل يدفن فيها أم ماذا يفعل به ؟ :السائل
   . رضيدفن ويسوى باأل :قال العلماء: الشيخ
  يف نفس املكان ؟ : السائل
   يف نفس املكان .: الشيخ
   وإذا مل نقدر على هذا املكان ؟: السائل
  , محلنا؛ كل شيء ال ميكن: الشيخ
  : يدفن أين يف البلد ؟, السائل
ن تكون يف البلد أو املكان املعني خريوا بني أ : ال يدفن يف أقرب شيء إليه أو ينقل للبلد؛ يعين إذا فاتالشيخ

   أي مكان من الرب .
   حىت لو جيء به بعد فرتة ؟: السائل
   تأخريه. ينبغيال ما : الشيخ
   ما قدروه عليه إال بعد فرتة ؟: السائل
  ما قدروا عليه ؟  : كيفالشيخ
   األعداء ؟ موجود عنديعين : السائل
   شهر شهرين أو سنة؛تعذر هذا عذر؛ ميكن يبقى عند األعداء هذا  لكنال، : الشيخ
  يعين يرجع به إىل مكان املعركة أو يدفن يف البلد ؟  :السائل
  . األحسن يف مكان املعركة إذا أمكنال, : الشيخ

ومنها: أن من عذره اهللا بالتخلف عن اجلهاد ملرض أو عرض جيوز له اخلروج إليه وإن مل جيد عليه كما : الطالب
  خرج عمرو بن اجلموح وهو أعرج .



ومنها: أن املسلمني إذا قتلوا واحدا منهم يف اجلهاد يظنونه كافرا فعلى اإلمام ديته من بيت املال؛ ألن : البالط
حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق ا على  اليمان أبادي  صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يرسول اهللا
  املسلمني .

  . : وهذا ظاهرالشيخ
وهي جواز االحنناء على الرجل الفاضل ليحجب  رمحه اهللا تعاىل,املؤلف  امسائل أيضا ما ذكره : طيب فيهالشيخ

   . أبو دجانة؟  منعنه السهام كما فعل 



ومنها: أن املسلمني إذا قتلوا واحدا منهم يف اجلهاد يظنونه كافرا فعلى اإلمام ديته من بيت املال؛ ألن : الطالب

حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق ا على  اليمان أبادي  صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يرسول اهللا

  املسلمني .

  وهذا ظاهر.: الشيخ

  ,املؤلف رمحه اهللا وهي جواز االحنناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام امسائل أيضا ما ذكره : فيهالشيخ

  .فيهيف احننائه عن النيب عليه الصالة السالم والسهام  ,أبو دجانةمن ؟ كما فعل 

األنصار  ,بعةسالومنها أيضا: أنه إذا مل يبق مع القائد إال القليل فإنه يأمرهم وال يعني؛ هكذا جاء يف قصة 

  واملهاجرين .

حتى  ((ومنها أيضا: أن اهللا سبحانه وتعاىل صرح بأن الصحابة رضي اهللا عنهم عصوا يف هذه الغزوة عند قوله: 

  إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) .

  ومنها: أن النزاع سبب للفشل واخلذالن .

  ن أيضا .ومنها: أن املعصية سبب للخذال

ومنها: جواز اختاذ األسباب يف احلرب ألن النيب عليه الصالة والسالم ظاهر بني درعني؛ وألن النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم جعل على الثغر مخسني راميا .

ومنها: أن األصل يف أوامر اهللا ورسوله أن تكون على العموم؛ وأال خيصص منها حال إال بدليل؛ ألن قول الرسول 

إن الناس الكفار قد انصرفوا  :وكوم جيتهدون ويقولون ,هو عام )ال تبرحوا مكانكم ( هللا عليه وسلم: صلى ا

هذا ليس بدليل، هذا اجتهاد يف مقابلة النص؛ وهلذا صرح اهللا سبحانه وتعاىل بأن فعلهم  ,فالغنيمة الغنيمة

  معصية .

 ,الالطالب: قليل, الشيخ: املهم أن فيه فوائد كثرية يعين مل تأت؛ فمن ينتدب منكم الستنباط مخس فوائد؛ 

الطالب: احلكم كثرية باقية ما مخس فوائد لكن بس أخشى التكرار؛ مخس فوائد بني عشرة، كل واحد جييب 

  نعم ؟ احلكم غري األحكام .قرئت, الشيخ: 

  يعين يغسل,  ...: السائل

  .أي نعم : شيخال

  : طيب يعترب هو أفضل أم شهيد املعركة, السائل

  صائص .اخلولكن ال يلزم من فضله يف هذا أن يفضله يف كل  : قد يكون عند اهللا أفضل,الشيخ



   ؟ فقد يدوسهمالقتلى إذا دفنوا يف مصارعهم ومر م اجليش وتقدم : السائل

  ؛ : ال, حيط عليهم عالمة حتميهمالشيخ

  : تصري إذا كثرية, السائل

كثري وليس هناك طريق إال من   وا عددا كثريا فقد نقول: أزيلوهم عن طريق الناس؛ إذا كان عددال إذا كان: الشيخ

  . أزيلوهم ميينا أو مشاال, لكن يف املكان :فوقهم يقال

   ؟ما هو ترجيحكم الصالة على الشهيد : السائل

وإن مل تثبت فال دون الوجوب, استحباب الصالة ا يدل على ت هذه األحاديث الذي ذكر فإإن ثبت: الشيخ

  حجة فيها.

  , ميثل بالقاتل قلنامن قتل ومثل به : السائل

  يف باب القصاص ؟  :الشيخ

  : أي نعم, أليس اهللا ى نبيه عن املثلة ؟ السائل

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما  ((هذه ما مل تكن حقا، واملثلة قصاصا حق قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  يهودي بني حجرين .الرأس  رضوالرسول صلى اهللا عليه وسلم اعتدى عليكم )) 

  مثلوا الصحابة ؟  : همالسائل

  من ؟ : الشيخ

  عن التمثيل م ؟ ى نبيه سبحانه وتعاىل شركون يف غزوة بدر ؟ أي نعم؛ واهللا : املالسائل

وإال القول  ,أم مثلوا من بعد املعركة، بعد املعركة ما متكن من أحد منهم بعد تعلم: ما ى؛ لكن أمل الشيخ

  خاص . يف القصاص ما فيه إشكال ألنه حق الراجح أم إذا مثلوا بنا فلنا أن منثل م؛ هذا يف اجلهاد أما

ذكرت ـ بارك اهللا فيك ـ أن رأي البقاء يف املدينة  التفسري السابقدرس مالحظة بسيطة فقط ! يف  شيخ: السائل

واآلن ذكرت  ,والنساء من فوق السطوح والصبيان باحلجارة أن هذا الرأي رأي املنافقنيبالسيوف وقتال املشركني 

   ؟وأشياخ بدر شيخ ابن قيم رمحه اهللا أنه رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم اليف تعليقك على 

لرأي الرسول  , وكان رأيهم موافقاالذين ابتدءوا بالرأي، املنافقني هم الذين أكدوا هذا الرأيهم  ...ال، : الشيخ

  به، هم الذين قالوا ال خنرج .بدؤوا صلى اهللا عليه وسلم؛ وإال هم الذين 

لنا لو حصل ما يكون اآلن  ,أحد بأنفسهم معركةالصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  فدى: كما السائل

   نقوم بنفس العمل ؟أن بعلمائنا شيء 



وغريه ال جيوز أن  ,ال؛ ما أظن أن غري الرسول مثل الرسول؛ ألن الرسول جيوز فدائه بالنفس واألب واألم: الشيخ

   يفدى بالنفس .

   ...: السائل

  : رمبا تكون أنت عاملا مثله أو أحسن منه .الشيخ

   اهللا فهل يدفنان مجيعا ؟قتال يف سبيل و ن يف الدنيا : اثنان متحاباالسائل

أي نعم؛ لكن ترى هذا عند احلاجة يعين إذا احتجنا إىل دفن اثنني فأكثر، االثنني الذين بينهما صحبة : الشيخ

  يف الدنيا جنعلهم مجيعا .

ال : الشيخ رام ؟ة مثل ما حفر قرب عبد اهللا بن حعند احلاج الذين قتلوا يف سبيل اهللاهل جيوز نبش قبور : السائل

السيل حفر بعض  م هم حول الشعب, وأيضا السيل أل ,هذا لسبب؛ ألن عمال معاوية حفروا حىت وجد

  القبور.

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا عليه وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ قال ابن القيم : الطالب

   كانت في غزوة أحد؛فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي  رمحه اهللا: 

وإذ غدوت  ((وقد أشار اهللا سبحانه وتعاىل إىل أمهاا وأصوهلا يف سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله: 

  إىل مثان ستني آية؛ من أهلك تبوء المؤمنين المقاعد للقتال ))

 ((ذلك كما قال تعاىل:  الذي أصام إمنا هو بشؤم بة املعصية والفشل والتنازع؛ وأنفمنها: تعريفهم سوء عاق

ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما 

واهللا ذو  تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم

للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظا  فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم))  فضل على المؤمنين

  وحترزا من أسباب اخلذالن .

غفران, الطالب: كسرها عندي, الشيخ: أي نعم مكسورة عندنا الكران و اخلذالن مثل الشعندي بالضم؛ : الشيخ

  خطأ .الظاهر أنه  لكن

كن تكون هلم عليهم أخرى ل لوا مرة ويدالوأتباعهم جرت بأن يدا ومنها: أن حكمة اهللا وسنته يف رسله: الطالب

ولو انتصر عليهم دائما  ,تصروا دائما دخل معهم املؤمنون وغريهم ومل يتميز الصادق من غريهالعاقبة؛ فإم لو ان

ويطيعهم  مل حيصل املقصود من البعثة والرسالة؛ فاقتضت حكمة اهللا أن مجع هلم بني األمرين ليتميز من يتبعهم

  باحلق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة .



ويعين هذا أنه جيب علينا أن نتحرز  ,هاتان حكمتان: احلكمة األوىل بيان أن ما أصام بسبب املعصيةالشيخ: 

اصي تعمل من املعاصي حيث إا سبب خلذالن الناس حىت يف مقام النصر يف مقام اجلهاد يف سبيل اهللا فإن املع

؛ وإذا علم اإلنسان أن هذا اخلذالن بسبب كما أا أيضا سبب للفنت والشرور  عملها وتكون سببا للخذالن

  املعصية حذر منها وجتنبها.

 لاملؤمنني تارة على عدوهم ويدي لوأما احلكمة الثانية فهي بيان أن األمر كله بيد اهللا وأن اهللا تعاىل حبكمته يدي

إن يمسسكم قرح فقد مس  ((تعاىل:  دق من الكاذب؛ وإىل هذا يشري قول اهللايعلم الصاعدوهم عليهم تارة ل

؛ واحلكمة من هذه احلكمة أيضا ما فهكذا جرت سنة اهللا )) القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس

؛ النصر وإن مل يكن مؤمناأشار إليه ابن القيم رمحه اهللا أنه لو كان النصر للمؤمنني دائما لدخل فيهم من يريد 

وصارت  ,ألن كل إنسان حيب أن ينتصر؛ ولو كان النصر على املؤمنني دائما لفات املقصود من البعثة والرسالة

وال ينايف هذا أن  ,ويديل أعدائهم عليهم تارة ,الرسالة لغوا وعبثا؛ لكن اهللا تعاىل يديل املؤمنني على أعدائهم تارة

  در املؤلف رمحه اهللا هذه احلكم ا .عاة هذه احلكمة وهي املعصية كما صرايكون هناك سبب آخر غري م

كيف   :نعم؛ قال :ومنها: أن هذا من أعالم الرسل كما قال هرقل أليب سفيان: هل قاتلتموه ؟ قال: الطالب

تكون هلم كذلك الرسل تبتلى مث   :سجال يدال علينا املرة وندال عليه األخرى؛ قال :احلرب بينكم وبينه ؟ قال

  العاقبة .

نعم هذا أيضا من عالمات الرسل عليه الصالة والسالم أم إذا أمروا باجلهاد صاروا هكذا يدال عليهم : الشيخ

كذا الرسل تبتلى مث تكون العاقبة : كما قاله هرقل  ,العدو تارة ويدالون عليه تارة أخرى؛ فهذا من عالمات الرسالة

مني مرتبة الصرب عند اهلزائم كما جيب عليهم أن يقوموا بالشكر عند االنتصار ومنها أيضا أن حيصل للمسل هلم .

  والغنائم .

ر ني ملا أظهرهم اهللا على أعدائهم يوم بددق من املنافق الكاذب؛ فإن املسلمومنها أن يتميز املؤمن الصا: الطالب

دخل معهم يف اإلسالم ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا؛ فاقتضت حكمة اهللا عزوجل أن سبب  وطار هلم الصيت

, فظهرت فأطلع املنافقون رؤوسهم يف هذه الغزوة وتكلموا مبا كانوا يكتمونه ,لعباده حمنة ميزت بني املؤمن واملنافق

وعرف املؤمنون أن هلم عدوا  ,اما ظاهراانقسوانقسم الناس إىل كافر ومؤمن ومنافق  ,تلوحيهم تصرحيا خمبآم وعاد

ما كان اهللا ليذر المؤمنين  ((يف نفس دورهم وهم معهم ال يفارقوم فاستعدوا هلم وحترزوا منهم، قال اهللا تعاىل: 

على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن اهللا يجتبي من 

ما كان اهللا ليذركم على ما أنتم عليه من التباس املؤمنني باملنافقني حىت مييز أهل اإلميان  :أي رسله من يشاء ))



 ,وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب الذي مييز به بني هؤالء وهؤالء ,من أهل النفاق كما ميزهم باحملنة يوم أحد

فيقع معلومه الذي هو غيب وشهادة؛  ,افإم متميزون يف غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن مييزهم متييزا مشهود

 ,استدراك ملا نفاه من اطالع خلقه على الغيب سوى الرسل ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ((وقوله: 

عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من  ((فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال: 

؛ فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم اإلميان بالغيب الذي يطلع عليه رسله فحظكم أنتم وسعادتكم يف رسول ))

  األجر والكرامة .

هذه احلكمة بينها وبني احلكمة الثانية فرق؛ ألنه هناك احلكمة أنه من أجل أال يدخل يف اإلميان إال من : الشيخ

غزوة أحد  فإن هذه القضية أعين ا هذه احلكمةصابر على أن ينتصر مرة وينهزم مرة أخرى؛ أم ,هو مؤمن صادق

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما  لو أطاعونا ما قتلوا )) (( (( :املنافقون يتكلمون بدأتبني ا املنافق من املؤمن؛ ف

ألم رأوا  ,فشل خطة النيب عليه الصالة والسالم والصحابةيتكلمون بالكالم تلوحيا أو أحيانا تصرحيا ب قتلوا ))

ذلك فرصة يقدحون به يف سياسة الرسول عليه الصالة والسالم؛ وحينئذ تبني املنافقون متاما؛ مباذا تبينوا ؟ مبا 

ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم  ((يطلقونه من الكلمات اليت تدل على نفاقهم؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

اخلبيث ؟ املنافقون؛ والطيب  من اهللا ليطلعكم على الغيب )) عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان

يعين ما كان اهللا ليوحي لكل واحد منكم بأن فالنا منافق  وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب )) (( املؤمنني:

مبا إذا مباذا نطلع على هؤالء ؟ نطلع عليهم  ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ((وفالنا منافق إال الرسل 

يقولون، بسبب هذه النكبة اليت حصلت يف أحد صاروا يتكلمون، وظهر نفاقهم وعرف أمرهم عند كثري من 

  الناس .

 ؟بقول هرقل, فما وجهه  من أعالم الرسل أاغزوة ال هذهقيم رمحه اهللا استدل على الابن : السائل

يعين استشهادا ال استنادا؛ إذا تأملنا  ,اضالكن هرقل جعل به استشهادا ال اعتضقول هرقل؛ , ما هو لال: الشيخ 

   القرآن وجدنا أن الرسل هكذا .

  هذا احلديث هو الداللة ؟ إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم على ما نقول أن : السائل

  ؟ إقراره كيف : الشيخ

  ؛ : أن هذا احلديث قبل إسالم أيب سفيانالسائل

  به ؟ ؟ هل الرسول هو الذي حدث  كيف أقره: الشيخ

  طيب كيف أقره ؟ : الشيخ



  : يف زمن النبوة ؟ السائل

 لرسل الذين يؤمرون باجلهاد يكون هلم العاقبة مرةدليل هذا هو الواقع أن اال إمنا ,ما هو بدليل: ولو كان, الشيخ

  وعليهم مرة أخرى .

   هل صحيح أن هرقل آمن وكتم إميانه ؟: السائل

ألنه ملا مجع من عنده من علمائه واستشارهم استشاطوا غضبا وقالوا كيف ؟ ال، ال ما آمن؛ ظن مبلكه؛ : الشيخ

  أي نعم . ,اصربوا أنا ما أردت هذا األمر إال ألمتحن صالبتكم يف دينكم :فقال هلم

  ؟  مطردةهل هذه القاعدة : السائل

  ما هي ؟ :الشيخ

   الشدة على املسلمني ؟ وقتيف إال يظهرون ال أن املنافقني : السائل

يعين يف غري فشل اخلطط اإلميانية ال جيدون  ,ألنه يف غري وقت الشدة ما جيدون شيئا ,الظاهرهذا هو : الشيخ

  شيئا يقدحون به .

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه يف السراء والضراء وفيما حيبون وما يكرهون ويف حال ظفرهم : الطالب

فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما حيبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد  ,وظفر أعدائهم م

  اهللا على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية .

وإن  ,ن بهيعين على طرف فإن أصابه خري اطمأ ألن من الناس من يعبد اهللا على حرف ,هذا واضح: الشيخ

نة ما يفتنه عن دينه سواء كان ذلك بباليا تصيبه أو بشبهات تعرض له أو أصابه فتنة انقلب على وجهه؛ والفت

عند الضراء شاكر عند  صابر، صابربشبهات تلقى إليه؛ ألن من الناس من إميانه متني لو تقلبت به األحوال فهو 

جيم واإلعراض الرخاء؛ وكذلك لو عرضت له الشبهات يف قلبه فإنه ينجوا منها باالستعاذة باهللا من الشيطان الر 

بل  ,كما أمر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وكذلك لو ألقيت عليه الشبهات فإنه يستطيع أن يدافعهاعنها  

كمة أن اهللا سبحانه إن أعطاه اهللا نورا وعلما استطاع أن يهاجم من يلقي إليه الشبهات؛ فهذه أيضا من احل

يعبده على يقني؛ كذلك بعض الناس إذا أصيب مبصيبة عجز من يعبده على حرف ممن  وتعاىل ابتلى عباده ليعلم

نتحرون مثال بإلقاء عن الصرب وكفر والعياذ باهللا وارتد، ارتد عن دينه؛ ومن الناس من يفعل دون الردة كالذين ي

  السم أو بغري ذلك ـ اللهم ثبتنا وإياكم ـ. أنفسهم من شاهق أو بتجرع

   ، تعبري صحيح يا شيخ ؟قول املؤلف: استدراك ملا نفاه: السائل

  صحيح؛ : الشيخ



   هل اهللا يستدرك على نفسه ؟: السائل

يستدرك الكالم، يف الكالم، يف الكالم ما هو معىن استدرك خيطئ نفسه؛ االستثناء ما هو باإلدراك  : نعمالشيخ

  ؟ 

  : لكن التعبري باالستدراك ؟ السائل

أنه نسي شيئا فاستدركه؛ لكن ذكر كالما عاما فاستدرك منه ؛ االستدراك ما هو معناه : ما فيه شيء أبداالشيخ

معناها يا أهل النحو؟ استدراك؛ والقرآن بلسان أي شيء معناها ؟ لكن استثناء ؟  يءش ي؛ لكن أاستثىن منه

تكلم اهللا بلسان عريب وأتى بلكن اليت لالستدراك السائل: السياق هنا خيتلف ؟ الشيخ: سبحان اهللا عريب؛ 

  ا ربنا إن هذه الكلمة ليست بلسان عريب ؟.ي :فنقول

دائما وأظفرهم بعدوهم يف كل موطن وجعل هلم التمكني والقهر  ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم: الطالب

ألعدائهم أبدا لطغت نفوسهم ومشخت وارتفعت؛ فلو بسط هلم النصر والظفر لكانوا يف احلال اليت يكونون فيها 

عباده إال السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط؛ فهو املدبر ألمر عباده   فال يصلح ,لو بسط هلم الرزق

  كما يليق حبكمته إنه م خبري بصري .

ولو  ((هذا أيضا من احلكم ألن اإلنسان لو سلم من اإلصابة بالضراء لطغى، كما قال اهللا تعاىل:  ...: الشيخ

وأنت إذا غلبت ولو يف شيء بسيط جتد  ينزل بقدر ما يشاء ))بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا في األرض ولكن 

أين تصل ؟ إىل  ؛يف نفسك نشوة الغلبة والعزة والرتفع؛ فكيف إذا كنت يف كل موطن تقابل عدوك تنصر عليهم

 ,ما يردك إال السماء؛ فإذا أعطي اإلنسان شيئا يكبح مجاحه مبثل هذا اخلذالن صار فيه مصلحة عظيمة ,الثريا

  هذا مبنزلة املكابح يهدأ من غلواء اإلنسان وعليائه حىت يكون على وجه سليم .ألن 

تدل على أن اهللا كتب عليهم ما حصل قبل الغزوة, بعض الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا : السائل

   ؟ ...

  .أسباب، هلا سببثالثة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم ))  ((هلا سبب نعم؛ أي : الشيخ

لوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر فإن نه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة واهلزمية ذومنها: أ: الطالب

ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة )) وقال:  ((خلعة النصر إمنا تكون مع والية الذل واالنكسار، قال اهللا تعاىل: 

ه وينصره  فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده وجيربُ  رتكم فلم تغني عنكم شيئا ))ويوم حنين إذ أعجبتكم كث ((

  ويكون جربه له ونصره على مقدرا ذله وانكساره . ,كسره أوال



اهللا أكرب هذا أيضا من احلكمة العظيمة؛ ألن اإلنسان ال ميكن أن يذل إال بوجود سبب الذل؛ فاهلزمية : الشيخ

خبالف ما لو مل  ,إليه , ويعرف قدر نفسه وخيضع هللا وخيبتاإلنسان يرجع إىل ربهواالنكسار والذل توجب أن 

ذا وجد له لكن إكال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى ))  ((يأته شيء فإنه يبقى مستغنيا كما قال اهللا تعاىل: 

ثال أصبت بسراء ؛ وأنت يف نفسك إذا ميف نفسه عرف قدر نفسه ورجع إىل ربه ةنفما يكسر هذه العزة واأل

رخاء وعافية حصل عندك ذهول ونسيان يف حق اهللا؛ فإذا أصبت بضد ذلك رجعت إىل ربك وعرفت قدر و 

  النعمة وعرفت قدر نفسك وضعفت أمام قوة اهللا عزوجل .

لغيها يكونوا باومنها: أنه سبحانه وتعاىل هيأ لعباده املؤمنني منازل يف دار كرامته مل تبلغها أعماهلم ومل : الطالب

كما وفقهم لألعمال الصاحلة اليت   ,نة فقيض هلم األسباب اليت توصلهم إليها من ابتالئه وامتحانهإال بالبالء واحمل

  أسباب وصوهلم إليها .هي من مجلة 

وأما ما حيصل باالبتالء فهو سبب  ,لكن األعمال الصاحلة سبب مباشر للوصول إىل هذه الدار ,أي نعم: الشيخ

اآلخرة؛ وإذا اقرتن بالصرب صار ابتالء يف الدنيا ن بالصرب صار ابتالء يف الدنيا و ن االبتالء إذا مل يقرت أل ,غري مباشر

لكنه خري وأجر يف اآلخرة؛ فهذه من املسائل اليت أو من احلكمة فيما يصيب اإلنسان من الذل والضعف واملرض 

 يعرف أن اهللا كتب له منازل يف اآلخرة منازل الصابرين اليت ال يناهلا إال بوجود األسباب اليت ,والفقر وغري ذلك

  . ا الصرب من اجلزع والسخط

   يسأل الصرب من اهللا ؟أن إلنسان : هل لالسائل

   نعم كيف ؟ اللهم اجعلين من الصابرين؛: الشيخ

  ء شيخ ؟ : يعين ابتداالسائل

  لطاعة وعن املعصية وعلى األقدار.ا هو الصرب على ثالثة أقسام ؟ على اأي نعم ابتالء؛ م: الشيخ

   : بعض الناس يصربون على االبتالء غصبا عنهم فهل فيه أجر ؟السائل

ه، مكفرة الصرب إما أن يكون صربا على البالء بدون احتساب األجر؛ فهذا تكون املصيبة مكفرة لذنوب: الشيخ

   .صارت مكفرة للذنوب وموجبة للثوابذلك احتساب األجر لذنوبه؛ فإن اقرتن مع 

  : اإلنسان إذا أصيب بعني أو جن فاستمرت فيه فرتة مث زالت عنه إيش يكون, السائل

  : حيمد اهللا, هذا من نعمة اهللا عليه, الشيخ

  : ما يدرى هل هو احتسب ما احتسب صرب ما صرب, السائل



ما فيه شيء يفوت, لو نسي هو فهو  وكل صغير وكبير مستطر ))(( : هذا عند اهللا, كل شيء مقيد, الشيخ

  مكتوب. 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصف والغناء طغيانا وركونا إىل العاجلة وذلك مرض : الطالب

هلا من االبتالء  عن جدها يف سريها إىل اهللا والدار اآلخرة؛ فإذا أراد ا را ومالكها ورامحها كرامته قيد اقهو يع

واحملنة مبنزلة الطبيب  البالءفيكون ذلك  ,يث إليهلذلك املرض العائق عن السري احلث واالمتحان ما يكون دواء

ولو تركه لغلبته األدواء حىت يكون  ,يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق املؤملة الستخراج األدواء منه

  فيها هالكه .

  قريب مما سبق .ا نعم هذا أيض: الشيخ

ه واملقربون من عباده وليس بعد ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه؛ والشهداء هم خواص: الطالب

وهو سبحانه حيب أن يتخذ من عباده الشهداء تراق دمائهم يف حمبته ومرضاته  ,درجة الصديقية إال الشهادة

إليها من تسليط  ذه الدرجة إال بتقدير األسباب املفضية نيل هوال سبيل إىل ,ه على نفوسهماويؤثرون رضاه وحمب

  العدو .

 ,يف سورة آل عمران يف سياق اآليات ويتخذ منكم شهداء )) ((صحيح وإىل هذا أشار اهللا بقوله: : الشيخ

وإذا غلبك صار القتل فيك؛  ,ألنك لو غلبت العدو صار القتل فيه ,ومعلوم أن الشهادة إمنا تكون يف غلبة العدو

شهداء وال تنال الشهادة إال مبثل فهذا أيضا من احلكمة أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل من هؤالء صحابة الكرام 

  هذه اهلزمية .

شيخ جزاكم اهللا خري ! وردت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث مثل: الذكر أفضل من اجلهاد؛ : السائل

   من ذي احلجة؛ فهل أفضل من الشهادة هذه األعمال ؟ والعمل يف أيام العشر

يعين إن العمل الصاحل يف هذه األيام أحب إىل اهللا  ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ) (هي:  ,ال: الشيخ

واجلهاد إذا وقع يف هذه األيام صار أشد وأفضل مما لو  ,وليس هناك تفضيل مطلق ,حىت من اجلهاد يف سبيل اهللا

   وقع يف غريها .

   ؟ يف الذكربالنسبة لألحاديث املطلقة : السائل

إلنسان الذي ليس فيه قدرة وال أهلية يقال إن كل إنسان خياطب حبسبه؛ فاولكن قد  ,نعم اهللا أعلم: الشيخ

  للجهاد يكون الذكر أفضل .

  ؟  ...صرب حد لهل ل: السائل



  : إال, الشيخ

   ؟ هذا صرب على اجلوعفهل ومل يقل ألحد حىت مات من مل جيد األكل  مثال: السائل

يف هذه احلال ال  , ألنه هنا ال بأس أن يسأل,اهللا شرعما صرب على  هذا صرب على أقدار اهللا املؤملة لكن: الشيخ

بأس أن يسأل عند الضرورة؛ لكن ينبغي أن يعرض كما صنع أبو هريرة رضي اهللا عنه، أبو هريرة ما قال إين جائع 

  وه آية من كتاب اهللا .وعمر، قال يعين طلب منهم أن يقرؤ  أليب بكر

   يف اآلخرة ؟ يف األجر أو هوشهيد  هوغري شهيد املعركة هل : السائل

   . الدنيا فليس له أحكام الشهيديف أما: الشيخ

   يف اآلخرة ؟: السائل

ولكن الشهداء درجات يعين لن ينال درجة الشهداء الذين قتلوا يف سبيل  ,يف اآلخرة له أحكام الشهيد: الشيخ

  كما أن الصاحلون درجات والصديقون درجات والرسل درجات .  ,اهللا

  هل يشهد شهادة املوقف ؟ : السائل

  كيف يشهد يعين ؟ : الشيخ

   معىن الشهيد ؟ يءش ي: يشهد على الناس أالسائل

األمة كلها أمة وإال ما هو معىن الشهيد، الشهيد عند اهللا يعين أن أفعاله شهد ا لنفسه باإلميان،  ,ال: الشيخ

  يشهدون حىت الذي مات على فراشه . ,حممد شهداء على الناس

هلم األسباب اليت يستوجبون ا  راد أن يهلك أعداءه وميحقهم قيضسبحانه إذا أ ومنها: أن اهللا: الطالب

ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيام ومبالغتهم يف أذى أوليائه وحماربتهم وقتاهلم والتسلط  ,هالكهم وحمقهم

ه من أسباب حمقهم وهالكهم؛ وقد ذكر ذنوم وعيوم ويزداد بذلك أعداؤ فيتمحص بذلك أوليائه من  ,عليهم

قرح فقد مس  م(( وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين وإن يمسسكسبحانه وتعاىل يف قوله: 

القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال يحب 

فجمع هلم يف هذا اخلطاب بني تشجيعهم وتقوية  )) ن آمنوا ويمحق الكافرينالظالمين وليمحص اهللا الذي

دالة الكفار عليهم احلكم الباهرة اليت اقتضت إوذكر  ,يةتسلمهمهم وبني حسن النفوسهم وإحياء عزائمهم و 

اء فقد استويتم يف القرح واألمل وتباينتم يف الرجإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ))  ((فقال: 

فما بالكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من اهللا ما ال يرجون ))  ((والثواب كما قال: 

  وأنتم أصبتم يف سبيلي وابتغاء مرضايت . ,األمل فقد أصام ذلك يف سبيل الشيطانو نون وتضعفون عند القرح 



فال تهنوا وال تحزنوا وأنتم  ((التشجيع والتقوية لقوله:  نعم هذه اآليات كما قال املؤلف رمحه اهللا فيها: الشيخ

فإن يف هذا من  أنتم األعلون )) ((فإذا كان اهللا عزوجل يقول وهو الذي بيده ملكوت كل شيء:  األعلون ))

والشرط  (( إن كنتم مؤمنين ))التشجيع وتقوية النفوس وعزائم ما ال خيفى على أحد، مث بني أن هذا مشروط 

د على األفعال الثالثة أو على اجلمل الثالث: ال نوا إن كنتم مؤمنني؛ ال حتزنوا إن كنتم مؤمنني؛ أنتم هنا يعو 

وال حيزن على ما فات ألنه يعلم  ,األعلون إن كنتم مؤمنني؛ ألن املؤمن ال يهن بل هو دائم يف عزم ونشاط وحركة

؛ بة احلميدة وهي ؟ العلو والظهورعاقالقدر؛ املؤمن له القضاء و الأنه مقدر ومكتوب والبد منه؛ فهو مؤمن ب

ال ف ((وهذا كقوله يف سورة القتال:  وأنتم األعلون )) ((واهللا عزوجل يقول:  وافكيف يهن الناس املؤمنون وحيزن

؛ فهذه من أضاف إىل ذلك أن اهللا معهم بنصره وتأييده تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ))

القرح يف  إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((اهلمم والعزائم؛ مث سالهم بقوله:  شحذالتشجيع و 

فهم  أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا )) ((األصل هو األمل والشدة بل قال اهللا تعاىل: 

وأسروا سبعني؛ يف أحد قتل منهم سبعون؛ فهنا أصيبوا يف أحد وقد أصابوا يف بدر مثليها، يف بدر قتلوا سبعني 

لكن حنن ال نشعر ذا الشيء، نشعر مبا  إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((يقول اهللا عزوجل: 

يصيبنا ال مبا أصاب منا؛ والواجب أننا نشعر مبا يصيبنا ونشعر مبا أصبنا يف غرينا من أجل أن نتسلى؛ ألن 

فإنه ـ إذا كان الذي أصيب عدوه ـ غريه أصيب مبثل هذه املصيبة السيما إذا كان عدوه اإلنسان إذا ذكر أن 

  خرا تقول:اخلنساء وهي ترثي أخاها صيتسلى؛ تقول 

         ولو ال كثرة الباكني حويل      على إخوام لقتلت نفسي               

  يبكون مثل أخي ولكن      أسلي النفس عنه بالتأسي وما 

ولكن  :ومع ذلك ال يبكون مثل أخي ,ال أن حويل ناس يبكون لكنت أقتل نفسيكيف، يعين تقول: لو شف  

بني اهللا عزوجل أن يف هذا حكمة عظيمة وهي بيان أن األمر أمره و  ,أيضاطيب ؛ بالتأسيعنه أسلي النفس 

  وتلك األيام نداولها بين الناس )) . (( :عزوجل واحلكم حكمه

  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) . ((امسة: الفائدة الرابعة واخل

  ويتخذ منكم شهداء  واهللا ال يحب الظالمين ))  ((والسابعة أو السادسة: 

؟ يعين أن متكني هؤالء من قتل من قتل  اتخذ منكم الشهداء واهللا ال يحب الظالمين )) ((ويش املناسبة 

وليحمص اهللا الذين  (( هللا تعاىل ال حيب الظاملني؛ألن ا يعين مل ميكنهم اهللا ألنه حيبهم ,منكم ليس عن حمبة

سبحان اهللا؛  ويمحق الكافرين )) ((يطهرهم من ذنوم وغريها؛  :ميحصهمآمنوا ويمحق الكافرين )) 



نعم ألم إذا انتصروا استشروا يف قتال  :؟ نقول ويمحق الكافرين )) ((الكافرون منتصرون ويقول اهللا يف هذا: 

املسلمني وازدادوا حنقا ويكون ذا حمقهم؛ ألن العاقبة البد أن تكون ملن ؟ للمتقني وللمؤمنني؛ فهؤالء إذا 

  انتصروا استشروا وأوغروا يف القتال حىت يقضى عليهم .

 لذلك يام ـ يعين من عشر ذي احلجة ـهذه األن الشهادة أفضل وأحب إىل اهللا من العمل يف نقول أهل : السائل

 إال رجال خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء ) ( الشهادة فقال: استثىنصلى اهللا عليه وسلم الرسول 

   فتكون الشهادة أفضل منها ؟

  الشهادة ذا الشرط، أنه قتل وأخذ ماله؛ أفضل من األعمال يف هذه األيام . ,نعم: الشيخ

أي نعم؛ الشيخ: أليس ضد احلزن الفرح ؟  وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((قول اهللا تعاىل: : السائل

  ؛  ...بني اآلية طيب فكيف جنمع السائل: 

   ؛زن سواء فرح وإال ال فرح وال حزنال، ضد احلزن عدم احل: الشيخ

   ) ؟واهللا ال يحب الفرحين ) ((طيب اهللا سبحانه وتعاىل يقول: : السائل

 بنصر اهللا ويومئذ يفرح المؤمنون ((ويقول:  ))فليفرحوا فبذلك قل بفضل اهللا وبرحمته  ((ويقول: : الشيخ

فهذا املراد به فرح البطر الذي حيمل اإلنسان على األشر وعلى  واهللا ال يحب الفرحين )) ((وأما املراد بقوله:  ))

  طغيان كما فعل قارون .ال

فخير لكم من أن تلقوا  ... أال أدلكم( النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  أنحديث أيب الدرداء : السائل

 ,ح بأن الذكر أفضل من اجلهاديفهذا نص صر  ,مث ذكر ذكر اهللا سبحانه وتعاىل عدوكم فيضرب أعناقكم )

   ا ؟هذ فكيف اجلمع بني

   ؛ هل هو صحيح أو ضعيفتأتيين باحلديث إن شاء اهللا يف الليلة القادمة  سلمك اهللا البدأوال : الشيخ

  : عند الرتمذي؛ السائل

  وبعدين يكون اجلواب عنه إن شاء اهللا .نريد السند,  :الشيخ

مث أخرب أنه يداول أيام هذه احلياة الدنيا بني الناس وأا عرض حاضر يقسمها دوال بني أوليائه وأعدائه : الطالب

  ف اآلخرة فإن عزها ونصرها ورجائها خالص للذين آمنوا .خبال

فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومني يف  ,مث ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز املؤمنون من املنافقني

العقاب على املعلوم إذا صار ب وال عقاب وإمنا يرتتب الثواب و وذلك العلم الغييب ال يرتتب عليه ثوا ,غيبه

  هدا واقعا يف احلس .مشا



أشار ابن القيم رمحه اهللا إىل جواب عن هذا اإلشكال الذي يتبادر  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) ((طيب : الشيخ

وهذا يقتضي أن علم اهللا حادث بعد حصول ما حصل؛  ,علة ما حصل وليعلم )) ((من اآلية؛ فإن قوله: 

زيل بأن هذا سيقع ليس األفيكون يف ذلك إشكال؛ ألن علم اهللا أزيل؛ واجلواب عن ذلك أن نقول: علم اهللا 

  لعمل، على الشيء املشاهد احملسوس. يرتتب عليه ثواب وال عقاب؛ وإمنا الثواب والعقاب على ا



أشار ابن القيم رمحه اهللا إىل جواب عن هذا اإلشكال الذي يتبادر  (( وليعلم اهللا الذين آمنوا ))طيب : الشيخ

وهذا يقتضي أن علم اهللا حادث بعد حصول ما حصل؛  ,علة ما حصل (( وليعلم ))من اآلية؛ فإن قوله: 

ذلك أن نقول: علم اهللا أزيل بأن هذا سيقع ليس  ل؛ ألن علم اهللا أزيل؛ واجلواب علىفيكون يف ذلك إشكا

  .يرتتب عليه ثواب وال عقاب؛ وإمنا يرتتب الثواب والعقاب على العمل، على الشيء املشاهد احملسوس

فإنه حيب الشهداء من عباده وقد أعد هلم  ,منهم الشهداء مث ذكر حكمة أخرى, وهي اختاذه سبحانه: الطالب

 (( واهللا ال يحب الظالمين ))قوله: ه فالبد أن ينيلهم درجة الشهادة, و قد اختذهم لنفسأعلى املنازل وأفضلها؛ و 

لوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ومل يتخذ منهم تنبيه لطيف ملوقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقني الذين اخنذ

م وما أعطاه من استشهد فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به املؤمنني يف ذلك اليو  ,شهداء ألنه مل حيبهم

.هلا أوليائه وحزبههؤالء الظاملني عن األسباب اليت وفق  منهم؛ فثبط  

فإم ظاملون  ,أن نصر هؤالء الكفار ال يعين أنه حيبهم ؟ وفيه أيضا من احلكمة اليت أشرنا إليها آنفا وهي: الشيخ

(( هل ألن اهللا حيبهم ؟ فقال:  ؟ ينا وهم كفارملاذا نصرهم اهللا عل :واهللا ال حيب الظاملني؛ ألن النفوس قد تقول

ما ذكره ابن القيم رمحه اهللا وهي أن هؤالء  :فيكون يف هذا فائدتان؛ الفائدة األوىل واهللا ال يحب الظالمين ))

ظاملني واهللا ال حيب من لوا وهم حنو ثلث العسكر، هؤالء مل يتخذ منهم شهيدا واحدا؛ ألم اخنز املنافقني الذين 

املني فكيف يوفقهم الشهادة .الظ  

 واملعىن الثاين: ما أشرنا إليه أن انتصار هؤالء ليس عن حمبة ألن اهللا ال حيب الظاملني .

تنقيتهم وختليصهم من هو مث ذكر حكمة أخرى فيما أصام ذلك اليوم وهو متحيص الذين آمنوا و : الطالب

حصل هلم متحيصان: فتميزوا منهم ف املنافقني صهم منحمالذنوب ومن آفات النفوس؛ وأيضا فإنه خلصهم و 

 متحيص من نفوسهم؛ ومتحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم.

حسبام وظنهم أن يدخلوا  مث ذكر حكمة أخرى وهي حمق الكافرين بطغيام وبغيهم وعدوام؛ مث أنكر عليهم

 اجلنة. 

إذا انتصروا طغوا الطالب: أم وجهه ؟  ؛ينوسبق وجه ذلك؛ ما وجهه ؟ أن يف هذا حمق الكافر : الشيخ

ورجعوا للقاتل مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم نعم,  , الشيخ:واستشروا

  واضح ؟ ,وحمقهم

: فيه شيء يا شيخ ؛ أنه يكون حمق الكافرين باملؤمنني املمحصني ؟ السائل  

: كيف ؟ الشيخ  



وا ومتحصوا هم ميحقون الكافرين؛ : الذين بقالسائل  

: لكن مب ميحقون ؟ ميحقوم إذا جاء هؤالء لقتاهلم.الشيخ  

هل هو صحيح ؟  ( إذا سألتم اهللا الصبر فاسألوه العافية ): شيخ فيه حديث: السائل  

  : ما أدري عنه، ما أعالف .الشيخ

وعدوام، مث أنكر عليهم حسبام وظنهم بغيهم و طغيام بذكر حكمة أخرى وهي حمق الكافرين  : مثالطالب

وأن هذا ممتنع حبيث ينكر على من ظنه وحسبه  ,أن يدخلوا اجلنة بدون اجلهاد يف سبيله والصرب على أذى أعدائه

أي وملا يقع  (( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ))فقال: 

 ,فيكون اجلزاء على الواقع املعلوم ال على جمرد العلم ,ه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه باجلنةفإن ه,ذلك منكم فيعلم

فإن اهللا ال جيزي العبد على جمرد علمه فيه دون أن يقع معلومه؛ مث وخبهم على هزميتهم من أمر كانوا يتمنونه 

قال ابن  تموه وأنتم تنظرون ))(( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيويودون لقائه فقال: 

" ولما أخبرهم اهللا تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر بكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا عباس: 

قتاال يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراهم اهللا ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إال من 

( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون )) شاء اهللا منهم؛ فأنزل اهللا تعالى: (

 ." 

فقد  ,من قبل أن تلقوهـ يعين يف سبيل اهللا ـ كانوا باألول يتمنون املوت   ,أقول واضح أن فيه التوبيخ هلم: الشيخ

زم ؟ وما أشبه ذلك، ومل تثتبوا.أىن هذا ؟ ملاذا وقلتم  ,رأيتموه يف هذه الغزوة ومع ذلك هزمتم  

ما معناها ؟  (( وأنتم تنظرون )) :السائل  

. م ينظرون إخوام يسقطون شهداء : أي نعم, ألالشيخ   

( للشهيد ست خصال عند ربه: يغفر له عند أول قطرة من دمه يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  :السائل

د بدون إذن والديه ؟ فهل يدخل يف هذا من ذهب إىل اجلها ... )  

: حيتمل أن يقال أنه ال أجر له؛ ألنه جهاد معصية، وجهاد املعصية ال ينقلب طاعة, كما لو صلى الشيخ

اإلنسان يف وقت النهي فإنه وإن صلى وخشع يف صالته وأتى مبا ينبغي أن يأيت به يف الصالة ال تنفعه, ألا 

والديه فإنه ذهاب منهي عنه؛ وقد يقال: بأنه يؤجر ويأمث، صالة منهيا عنها؛ وكذلك الذي يذهب بدون رضا 

يؤجر على جهاده ويأمث على تفريطه يف حق والديه؛ وعلى كل فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدم بر الوالدين 

 على اجلهاد يف سبيل اهللا كما يف حديث عبد اهللا بن مسعود .



: هل تقبل شهادته ؟السائل  

الشيخ: يعين لو شهد حبق ؟   

السائل: قتل يف املعركة هل يكون شهيدا ؟    

: هذا هو الذي أقوله لك أنا، إذا قلنا إن هذا اجلهاد حمرم فاحملرم ال يأيت باخلري وال يثاب عليه أصال, الشيخ

جلهاد, فإنه يكون فكيف ينال الشهادة به ؟ وإذا قلنا ليس مبحرم إال حلق الوالدين وهذا أمر زائد على موضوع ا

 آمثا مبخالفة والديه ويكون له أجر اجلهاد؛ فاملسألة فيها احتمال . 

: إذا كان خروجه بغري رضا والديه معصية فهل يدخل يف احلديث ؟ السائل  

: ويش احلديث ؟ الشيخ  

: يغفر له مجيع ذنوبه منها خروجه بغري رضا والديه ؟ السائل  

إنه شهيد؛ إذا قلنا إن جهاده هذا حمرم مل يكن به شهيدا؛ لكن مراده بالذنوب : ال ال، لكن هذا ال نقول الشيخ

الدين ال يكفر ال تكفره اليت ما تتعلق باجلهاد مثل كذب مرة أو غش مرة أو ما أشبه ذلك من املعاصي مع أن 

. الشهادة   

: ما حكم اخلروج للجهاد على من عليه دين هل هذا سفر معصية ؟ السائل  

: أي نعم هذا سفر معصية إذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل؛ ألنه هنا جيب عليه أن يويف الدين الشيخ

 قبل . 

: يا شيخ الذي يذهب للجهاد دون إذن والديه ملاذا قلنا يتوقف أجره حىت يأذن له والديه مثل صاحب السائل

 البيت ؟ 

ن حق الوالدين وهو أمر خارج عن اجلهاد؛ وفيه : حنن نقول فيه احتمال، فيه احتمال أن يكون هذا مالشيخ

 احتمال أن يقال هذا اجلهاد غري مأذون فيه شرعا فليس فيه أجر كالصالة يف وقت النهي. 

بني يدي موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فثبتهم  : ومنها: أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصاالطالب

.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو قتل ن ماتوخبهم على انقالم على أعقام أو   

وهو ما مات وال  (( أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))الشيخ: الظاهر إن مات؛ ألن هذا لفظ اآلية: 

 قتل يف غزوة أحد.

 ,حممدرب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده وميوتوا عليه أو يقتلوا فإم إمنا يعبدون له بل الواجب : الطالب

.وهو حي ال ميوت  



: سبحانه وتعاىل.الشيخ  

فلو مات حممد أو قتل ال ينبغي هلم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به؛ فكل نفس ذائقة املوت .: الطالب  

ال يليق م؛ هذه الكلمة تأيت يف القرآن  :كلمة ال ينبغي هنا ليست باملفهوم املعروف؛ بل ال ينبغي يعين: الشيخ

(( ال الشمس ملمتنع، إذا قيل: ال ينبغي أو ما ينبغي فاملعىن أنه ممتنع غاية االمتناع؛ قال اهللا تعاىل: الكرمية مبعىن ا

هذا يف التوحيد وقال يف  (( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ))وقال تعاىل:  ينبغي لها أن تدرك القمر ))

به وال ميكن أن يكون شاعرا وال ميكن أن يتخذ  ما يليق :يعين (( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ))الرسالة : 

 اهللا ولدا وال يليق به ذلك .

بل ليموتوا على  ,فكل نفس ذائقة املوت؛ وما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم ليخلد ال هو وال هم: الطالب

وخبهم على رجوع اإلسالم والتوحيد فإن املوت البد منه سواء مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو بقي؛ وهلذا 

(( وما محمد إال رسول قد خلت من قبله من رجع منهم عن دينه ملا صرخ الشيطان إن حممدا قد قتل فقال: 

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا 

أو قتلوا ؛ فظهر أثر هذا العتاب  عليها حىت ماتواوالشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا  الشاكرين ))

وثبت الشاكرون على  ,وحكم هذا اخلطاب يوم مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه

دينهم فنصرهم اهللا وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة هلم، مث أخرب سبحانه أنه جعل لكل نفس أجال البد 

ويصدرون عن موقف  ,فريد الناس كلهم حوض املنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه ,تلحق به أن تستوفيه مث

القيامة مصادر شىت فريق يف اجلنة وفريق يف السعري؛ مث أخرب سبحانه أن مجاعة كثرية من أنبيائه قتلوا وقتل معهم 

وما وهنوا عند القتل وال  ,وما استكانوا أتباع هلم كثريون فما وهن من بقي منهم ملا أصام يف سبيله وما ضعفوا

ام فلم يستشهدوا مدبرين مستكينني أذلة؛ بل اإلقدالقوة والعزمية و بضعفوا وما استكانوا بل تلقوا الشهادة 

ن اآلية تتناول الفريقني كليهما.استشهدوا أعزة كراما مقبلني غري مدبرين؛ والصحيح أ  

ال ميكن أن ميوت قبله وال ميكن أن يؤخر  ,معني مسمى كلهم له أجل  ,من الفريقني ؟ املسلمون والكفار: الشيخ

بعده؛ وكلهم يردون على هذا احلوض حوض املنايا مجيعا ال خيتلفون؛ فموت الكافر وموت املؤمن واحد؛ لكنهم 

 املوت ماكما أن أعماهلم يف الدنيا كذلك أ  (( فريق في الجنة وفريق في السعير )) :يبعثون على وجوه شىت

(( وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب يف هذا السياق:  فواحد كما قال تعاىل

(( ويف قراءة:  الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ))

صابهم في سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أ



واهللا يحب الصابرين وما كان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 

.على القوم الكافرين ))   

  إن كثريا من األنبياء قتلوا صحيح يا شيخ ؟ :ل: شيخ يقو السائل

  (( قتلوا )) أي نعم على قراءة:: الشيخ

  قتلوا األتباع وليس األنبياء ؟: السائل

على هذه  هتفسري ميكن لجمع وجيعلون من نيب هنا نكرة تصلح ل (( وكأين من نبي قتلوا معه ربيون )): الشيخ

 (( وكأين من نبي :قتلوا؛ ما هي قتلوا أنا أخطأت يعين كأين من أنبياء كثريين (( وكأين من نبي قتلوا )) :القراءة

(( وكأين على هذه القراءة يصلح هذا املعىن؛ أما إذا وصلت فقلت:  (( معه ربيون كثيرا ))قتل، مث قال:  قتل ))

؟ أصحابه الذين معه. صار املقتول منمن نبي قتل معه ربيون ))   

أي من األنبياء، فيه أنبياء قتلوا ؟  (( ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون )): يف اآليات: السائل  

: الكالم على سياق اآليات اليت معنا وإال هذا معروف؛ إستشكال األخ يف اآلية اليت معنا كيف نوجه  الشيخ

يعين ما أكثرهم األنبياء الذين قتلوا، مث  (( وكأين من نبي قتل ))كالم املؤلف وهو يفسر هذه اآليات؛ نقول: 

(( معه ربيون )) .قال:   

يه من عدم رضا والديه هل يعذره ربه كما يف يوم القيمة عذر آخر : اخلروج للجهاد على من ال يصرب علالسائل

 من خرج من النار ملا أخلف العهد, هل يدخل يف هذا اجلنس ؟ 

: ال، ألن أعمال اآلخرة ليست كأعمال الدنيا، التكليف يف الدنيا ال يساوي تكليف اآلخرة.الشيخ  

على قومهم من اعرتافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤاهلم  مث أخرب اهللا عما استنصرت به األنبياء وأممهم: الطالب

(( وما كان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا رم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم فقال: 

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة 

هلم ويهزمهم ا ملا علم القوم أن العدو إمنا يدال عليهم بذنوم وأن الشيطان إمنا يستز  يحب المحسنين ))واهللا 

 ,ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا :ري يف حق؛ أو جتاوز حلد؛ وأن النصرة منوطة بالطاع؛ قالواوأا نوعان: تقص

مث علموا أن رم تبارك وتعاىل إن مل يثبت أقدامهم وينصرهم مل يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها 

على أعدائهم فسألوه ما يعلمون أنه بيده دوم وأنه إن مل يثبت أقدامهم وينصرهم مل يثبتوا ومل ينتصروا؛ فوفوا 

إليه سبحانه؛ ومقام إزالة املانع من النصرة وهو الذنوب  املقامني حقهما: مقام املقتضي وهو التوحيد وااللتجاء



إن أطاعوهم خسروا الدنيا واآلخرة؛ ويف ذلك أم  رهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخربواإلسراف؛ مث حذ

 تعريض باملنافقني الذين أطاعوا املشركني ملا انتصروا وظفروا يوم أحد .

لدنيا واآلخرة؛ بل إذا أطيعوا يف بعض األمر ما هو كل األمر كان والشك أن طاعة أعداء اهللا خسارة يف ا: الشيخ

(( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم في بعض ذلك خسارة على املؤمنني، كما قال تعاىل: 

هي فكيف إذا أطاعوه يف كل األمر؛ وهذا فيه حتذير من طاعة األعداء؛ وطاعة األعداء  ,ما هو يف كله األمر ))

كل حزب، اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل؛ أما بالقول فمثل أن يقولوا: افعلوا كذا، افتحوا الباب ل

شاء من كفر وإحلاد وزنا وفجور ومخر وغريها، اجعلوا الناس أحرارا؛ هذا إذا أطعناهم اجعلوا لكل حزب يفعل ما 

. ذلك فهذا الشك أنه سبب للخسارةيف  

باألمر بالفعل، مثل أن ال يأمروننا؛ لكن يفعلون األفعال املخالفة للشرع حىت يستمرأها الناس؛  الثاين: الطاعة

الطباع مث بعد ذلك يأخذون  فتجد الناس أول ما تفعل هذه األفعال املخالفة للشرع ينفرون منها وتنفر منها

: إذا مل خيضعوا بالقول فليخضعوا ما يعرب عنه أهل الفسق بقوهلمهو ؛ وهذا عليها؛ ومع اإلمساس يقل اإلحساس

عون لألمر الواقع؛ وهذا خطر ده يبث الشر ويسكت، مث الناس خيضجت ,وع للواقع لألمر الواقعبالواقع؛ اخلض

وحنن نعلم علم اليقني  ,عظيم؛ ولذلك جيب علينا أن حنرتز احرتازا بالغا من كيد الذين كفروا ألن كيدهم عظيم

يظهرون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا مث بعد  , لو أظهروا الصداقة فهم أعداءأم أعدائنا مهما كانوا حىت

ذلك يفعلون ما يريدون؛ فالواجب احلذر من أعداء اهللا، الواجب احلذر غاية احلذر؛ ألم أعداء كما قال املؤلف 

نوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا (( يا أيها الذين آم :رمحه اهللا: أخرب أم إن أطاعوهم خسروا الدنيا واآلخرة

(( يا أيها الذين آمنوا هذه آية ثانية يا أخي؛ اآلية الثانية:  الكتاب يردون على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ))؛

(( يا أيها الذين آمنوا إن والثانية: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين )) 

ية هذه، يريد وظاهر كالم املؤلف أنه يريد اآلكفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ))؛ تطيعوا الذين  

(( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب )) قبل قوله: ((  :اليت ذكرنا هذه اآلية ألن اآليات

أي قبل آيات النازلة يف أحد . وإذ غدوت من أهل الكتاب ))  

هادة نعمة هي نعمة من نعم اهللا على املؤمنني؛ فما احلكمة ما أعطى هذه النعمة على خليله حممد : الشالسائل

 صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

: ويش تقولون يف هذا السؤال ؟ يقول: ملاذا مل يقتل حممد شهيدا مادامت الشهادة نعمة ؟الشيخ  

: ألن مقام النبوة والرسالة أفضل من مقام الشهادة ؛ الطالب   



: نعم هذا هو اجلواب الصحيح؛ نقول: الرسول أكرمه اهللا مبا هو أفضل من هذا؛ أبو بكر رضي اهللا عنه مل الشيخ

( اثبت أحد يقتل شهيدا؛ ألنه من الصديقني؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحد ملا ارتج م قال: 

ى أن بعض العلماء يقول: إن الرسول صلى ودرجة الصديقية أكمل؛ عل فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان )

 ( ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري )اهللا عليه وسلم يعترب شهيدا ألنه يف مرض موته قال: 

 فاهللا أعلم؛ على كل حال مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة, زائد عليه بدرجة. 

: هذا نعمة ؟ السائل  

مال ما هو الزم، ما هو بالزم .: ال، إذا حصل الكالشيخ  

: شيخ ! االستعانة بالكفار يف أمور الدنيا هل يضر هذا ؟ السائل  

وذلنا هلم؛ أما إذا كنا ننتفع مبا علمهم اهللا من  نعم حىت يف أمور الدنيا إذا كان هذا يستلزم علوهم علينا :الشيخ  

 أمور الدنيا لكن بدون ذل هذا ال بأس به .

 ,مث أخربهم أنه سيلقي يف قلوب أعدائهم الرعب الذي مينعهم من اهلجوم عليهم واإلقدام على حرم: الطالب

به على أعدائهم وذلك الرعب بسبب ما يف قلوم من الشرك باهللا؛  ونوأنه يؤيد حزبه جبند من الرعب ينتصر 

وا إميام بالشرك هلم , والذين آمنوا ومل يلبسوعلى قدر الشرك يكون الرعب؛ فاملشرك باهللا أشد شيئا خوفا ورعبا

على  األمن واهلدى والفالح؛ واملشرك له اخلوف والضالل والشقاء؛ مث أخربهم أنه صدقهم وعده يف نصرم

 عدوهم .

لكن اإلنسان يكون يف قلبه من اخلوف والرعب بقدر ما حصل منه من املعصية، إن كان مشركا فهو : الشيخ

وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص؛ ألن املعاصي توجب ذل العبد؛ وإذا ذل العبد ـ والعياذ باهللا ـ  ,رعب كامل

ومن لم يخف اهللا خاف من   ,هللا خافه كل شيءمن خاف اصار خائفا من كل شيء؛ وهلذا يقال من احلكمة: 

 كل شيء .

وهو الصادق الوعد؛ وأنه لو أم لو استمروا على  صدقهم وعده يف نصرم على عدوهم مث أخربهم أنه: الطالب

لعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم فاخنلعوا عن عصمة الطاعة اخنالطاعة ولزوم أمر الرسول الستمرت نصرم؛ ولكن 

فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتالء وتعريفا هلم بسوء عواقب املعصية وحسن عاقبة الطاعة . ,هم النصرةففارقت  

 ,معصية واحدة أوجبت اهلزمية؟ الرسول عليه الصالة والسالم؛  هذا وهم من ؟ الصحابة؛ بقيادة من: الشيخ

ورمبا بشيء آخر؛ أين يكون النصر  فكيف مبعاص كثرية ؟ كيف من يقول نعطي اجلنود ترفيها باملزامري واملعازف

ومن أين يأيت النصر ؟ وهل يستنصر اهللا تعاىل مبعصيته ؟ أبدا واهللا؛ ال يستنصر اهللا إال بطاعته؛ وهلذا كان من  



كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه األساليب يف فنون احلرب؛ ألم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه باملعازف 

؟ إىل  كيف ميكن أن يقابل عدوه ليقتله ؟ هذا غري ممكن؛ ألن هؤالء سوف يركنون إىل أي شيءوالطرب والنشوة  

ما اعتادوا عليه من اللهو والعزف وما أشبه ذلك؛ وأكره شيء عندهم هو املوت؛ لكن املعلق قلبه باهللا البعيد عن 

ذا قال بعض قواد املسلمني أظنه قاله اللهو يكون املوت يف سبيل اهللا أحب إليه من احلياة؛ وهلعن معاصي اهللا و 

؛ حيبون املوت كما حتبون احلياة؛ فرق : " أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة "فرس قالاللرستم قائد 

؛ والذي حيب املوت إذا رأى تهجاأسباب املوت هرب ما يرده إال من بني هذا وهذا؛ الذي حيب احلياة إذا رأى

ألنه يريد أن يقتل يف سبيل اهللا؛ مثل هذه الكلمات الرنانة القوية جتعل فرائس العدو  أسباب املوت أقدم عليه؛

ترجتف؛ أعوذ باهللا أتيتين بواحد حيب املوت مثل ما أحب احلياة ؟ ميكن ترتعد يده حىت يسقط السيف منها؛ 

من املؤمنني كما وصف وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء اهللا على الكفار؛ رحيما يف بين جنسه 

 اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بكوم أشداء على الكفار رمحاء بينهم .

  قال ابن القيم رحمه اهللا في سياق غزوة أحد: احلمد هللا.: الطالب

مث أخرب عنها وعفا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده املؤمنني .قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد 

ال عفوه عنهم ونالوا منهم ما نالوه ؟ فقال: لو سلط عليهم أعدائهم حىت قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا م 

لى استئصاهلم؛ مث ذكر حاهلم وقت ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا جممعني ع ,الستأصلهم

 فرارهم مصعدين أي جادين يف اهلرب والذهاب يف األرض .

أن اهللا بني أنه عفا عنهم بيانا مؤكدا بالالم وقد  :بسم اهللا الرمحن الرحيم. هذه الفائدة أو احلكمة: الشيخ

هم من القرح ما هو معلوم والقسم؛ ولكن اإلشكال أن يقال: كيف صح هذا مع أم قتلوا ومثل م وحصل علي

ستأصلهم؛ ة هلذا الذنب العظيم لكان أشد ول؟ فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقونه؛ ولو عاقبهم العقوبة املالئم

فكان هذا العفو يعين عن بعض العقوبة ال عن كلها؛ ألن العقوبة حصلت، حصل منها شيء؛ فهو ليس عفوا 

 مطلقا بل هو عفو عن أشد العقوبتني .

مث ذكر حاهلم وقت الفرار مصعدين أي جادين يف اهلرب والذهاب يف األرض أو صاعدين يف اجلبل ال : الطالب

فأثام  ( إلي عباد اهللا أنا رسول اهللا )يلوون على أحد من نبيهم وال أصحام والرسول يدعون يف أخراهم: 

ن فيهم بأن حممدا قد قتل؛ وقيل: ذا اهلرب والفرار غما بعد غم، غم اهلزمية و الكسرة وغم صرخة الشيطا

حصل لكم جزاء على الغم الذي جزاكم غما مبا غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إىل عدوه؛ فالغم الذي 

موه بنبيه؛ والقول األول أظهر لوجوه.أوقعت  



الغم م؛ , أي غما بعد غاآلن فهمتم الفرق بني قولني ؟ أثابكم غما بغم يعين غما مصحوبا بغم آخر: الشيخ

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل؛ وقيل: إن الباء هنا للبدلية أي أثابكم األول: اهلزمية؛ والغم الثاين: ما أشيع من 

غما بدل غم؛ فيكون الغم الثاين بدال عن الغم األول؛ والغم األول هو ما حصل للرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ما أصام هم ذه اهلزمية والقولة املكذوبة من أن حممدا صلى اهللا  بفرارهم؛ والغم الذي هو بدل عنهمن الغم 

ما هو ؟ أن الباء للمصاحبة أي أصابكم غما  ,أظهراألول عليه وسلم قتل؛ واملؤلف رمحه اهللا يقول إن القول 

 مصحوبا بغم ويذكر الوجوه :

تنبيه على حكمة هذا الغم بعد  ))(( لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال ما أصابكم أحدها: أن قوله: : الطالب

ة واجلراح فنسوا بذلك السبب وهو أن ينسيهم احلزن على ما فام من الظفر وعلى ما أصام من اهلزمي ,الغم

إمنا حيصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. وهذا  

ح اليت أصابتهم مث غم غم فوات الغنيمة مث أعقبهم غم اهلزمية مث غم اجلرا أنه مطابق للواقع فإنه حصل هلم الثاين: 

القتل مث غم مساعهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قتل مث غم ظهور أعدائهم على اجلبل فوقهم؛ وليس 

خاصة؛ بل غما متتابعا لتمام االبتالء واالمتحان.اثنني املراد غمني   

من متام الثواب . (( بغم ))الثالث: أن قوله:   

غم فوات الغنيمة، غم اهلزمية، غم اجلراح، غم الشيخ: مخسة؛ الطالب: ف ؟ كم من الغم ذكر املؤل: الشيخ

بل فوقهم؛ ستة.اجل أعدائهم على القتل، غم مساعهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قتل؛ غم ظهور  

متصال  ))(( أثابكم غما  :من متام الثواب ال أنه سبب جزاء الثواب واملعىن (( بغم ))الثالث: أن قوله: : الطالب

 بغم .

يعين بل أثابكم غما متصال بغم .: الشيخ  

من متام الثواب ال أنه سبب جزاء الثواب؛ واملعىن أثابكم غما متصال بغم  (( بغم ))الثالث: أن قوله: : الطالب

جزاء على ما وقع منهم من اهلروب وإسالمهم نبيهم صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو 

وكل واحد من هذه األمور يوجب غما  ,وخمالفتهم له يف لزوم مركزهم وتنازعهم يف األمر وفشلهم ,ميدعوه

تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر؛ ومن أن ال ولو خيصه؛ فرتادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسباا وموجباا؛ 

نفوس اليت وهي من بقايا ال ,عبات الطبا يت صدرت منهم كانت من موجَ لطفه م ورأفته ورمحته أن هذه األمور ال

فقيض هلم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إىل الفعل فرتتب عليها آثارها املكروهة فعلموا  ,ةمتنع من النصرة املستقر 

 حينئذ أن التوبة منها واالحرتاز من أمثاهلا ودفعها بأضدادها أمر متعني ال يتم هلم الفالح والنصرة الدائمة املستقرة



إنه بالعلل؛ مث  خل عليهم منها؛ ورمبا صحت األجسامإال به؛ فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة باألبواب اليت د

والنعاس  ,هم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منهم ورمحةتداركهم سبحانه برمحته وخفف عن

وأخرب أن من مل يصبه من ذلك النعاس فهو ممن أمهته  ,يف احلرب عالمة النصرة و األمن كما أنزله عليهم يوم بدر

وأم يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية ؛ وقد فسر هذا الظن الذي ال يليق  ,نفسه ال دينه وال نبيه وال أصحابه

مل يكن  أصامباهللا بأنه سبحانه ال ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل؛ وقد فسر بظنهم أن ما 

يظهره على قدر وإنكار أن يتم أمر رسوله و قضائه وقدره وال حكمة له فيه؛ ففسر بإنكار احلكمة وإنكار الب

(( ه املنافقون واملشركون به سبحانه وتعاىل يف سورة الفتح حيث يقول: كله؛ وهذا هو ظن السوء الذي ظن  الدين

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باهللا ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب 

.اهللا عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ))   

(( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم : اآلية: الشيخ

أي ظن اجلاهل باهللا عزوجل؛ فسر هذا الظن بأن الذي حصل مل يكن  لحق ظن الجاهلية ))يظنون باهللا غير ا

ليس أنه هذا ظن  (( لو أطاعونا ما قتلوا )) (( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ))بقضاء اهللا وقدره يف قوهلم: 

ينصر رسوله يعين ظنوا أنه ملا حصلت تفسر الثاين يقول: فسر أن اهللا ال البقضاء اهللا وقدره مع أن اهللا قدره؛ و 

شك ظن سوء باهللا عزوجل. هذه اهلزمية فإنه ال انتصار بعد ذلك للمسلمني؛ وهذا بال  

(( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين رتب على هذا أشياء كثرية وقال يف سورة الفتح:  ؛ذكر املؤلف

ء وغضب اهللا عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم والمشركات الظانين باهللا ظن السوء عليهم دائرة السو 

التحذير من سوء الظن باهللا.ففي هذا  وساءت مصيرا ))  

.ولكن إذا قال قائل: إذا فعل اإلنسان املعاصي فهل حيرم عليه أن يظن ظن السوء بناء على ما فعل ؟  

ا مب يظن أن اهللا تعاىل أمهله رضاا ال نقول: إذا فعل املعاصي فهنا أمران؛ األمر األول ظن فيما يتعلق بنفسه؛ فهن

ه ويتوب عليه من هذا العمل السيئ حىت يغفر اهللا يظن باهللا عزوجل بأن يؤمل اإلنسان أن اهللا يهد :فعل؛ الثاين

هذا وهذا؛ أما أن نظن أن اهللا ال يغفر له وال يوفقه وال يهديه؛ فإن هذا من ظن السوء باهللا؛ وكم  .له؛ هذا حق

شفا جرف هار مث استقام وثبت؛ وكم من إنسان بالعكس؛ فاإلنسان ال ينبغي له أن يظن من إنسان صار على 

يظن ظن السوء باعتبار   يتوب عليه؛ هذا خطأ عظيم؛ لكن نعمباهللا ظن السوء وأن اهللا ال يوفقه بعد ذلك وال

هال لظن اخلري .أها حىت يرقيها إىل مرتبة تكون ن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشلأي أنه يظ ,فعله هو  

: ما معىن يضمحل ؟ السائل  



: يضمحل يزول.الشيخ  

وإمنا كان هذا ظن السوء وظن اجلاهلية املنسوب إىل أهل اجلهل وظن غري احلق ألنه ظن غري ما يليق : الطالب

بأمسائه احلسىن وصفاته العلياء وذاته املربأة من كل عيب وسوء خبالف ما يليق حبكمته ومحده وتفرده بالربوبية 

لرسله أنه ينصرهم وال خيذهلم وجلنده بأم  واإلهلية وما يليق بوعده الصادق الذي ال خيلفه وبكلمته اليت سبقت

رهم بأعدائه ويظهرهم يظفويؤيد حزبه ويعليهم و  ,غالبون؛ فمن ظن بأنه ال ينصر رسله وال يتم أمره وال يؤيدههم 

عليهم وأنه ال ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطلة على احلق إدالة مستقرة يضمحل معها 

يليق بكماله وجالله  إىل خالف ماحلق اضمحالال ال يقوم بعده أبدا فقد ظن باهللا ظن السوء ونسبه التوحيد وا

جنده وأن تكون النصرة املستقرة حزبه و وصفاته ونعوته؛ فإن محده وعزته وحكمته وإهليته تأىب ذلك وتأىب أن يذل 

عرفه وال عرف أمسائه وال عرف صفاته لني به؛ فمن ظن بذلك فما الدائم ألعدائه املشركني به العادوالظفر 

ذلك من عظمته؛ وكو ضائه وقدره فال عرفه وال عرف ربوبيته وملكه ه؛ وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقوكمال

لك إمنا صدر وأن ذ ,من ذلك وغريه حلكمة بالغة وغاية حممودة يستحق احلمد عليها أنكر أن يكون قدر ما قدره

غاية مطلوبة هي أحب إليه من فوا؛ وأن تلك األسباب املكروهة املفضية عن حكمة و ذلك عن مشيئة جمردة 

إليها ال خيرج تقديرها عن احلكمة إلفضائها إىل ما حيب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى وال أنشأها عبثا 

 غري احلق وأكثر الناس يظنون باهللا (( ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ))وال خلقها باطال 

وال يسلم من ذلك إال من عرف اهللا وعرف أمسائه وصفاته وعرف  ,ظن السوء فيما خيتص م وفيما يفعله بغريهم

 موجب احلمد .

: قوله: وصفاته العليا صحيح أو صفاته العلى ؟ السائل  

(( ب اهللا تعاىل: : كل هذا جائز؛ العلى مجع والعليا مفرد؛ والسموات توصف اجلمع واملفرد ؛ ويف كتاالشيخ

أي نعم . تنزيال ممن خلق األرض والسموات العلى ))  

من  ؛ قمن قنطوال يسلم من ذلك إال من عرف اهللا وعرف أمسائه وصفاته وعرف موجب محده وحكمته: الطالب

رمحته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء؛ فمن جوز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسام وإخالصهم ويسوي 

وال يرسل  بينهم وبني أعدائه فقد ظن به ظن السوء؛ ومن ظن به أن يرتك خلقه سدى معطلني عن األمر والنهي

به ظن السوء؛ ومن ظن أنه لن جيمع عبيده  يهم كتبه بل يرتكهم مهال كاألنعام فقد ظنإليهم رسله وال ينزل عل

بعد موم للثواب والعقاب يف دار جيازي احملسن فيها بإحسانه واملسيء بإساءته ويبني خللقه حقيقة ما اختلفوا 

فيه ويظهر للعاملني كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعدائه كانوا هم الكاذبني فقد ظن به ظن السوء؛ ومن ظن أنه 



الصاحل الذي عمله خالصا لوجهه الكرمي على امتثال أمره ويبطله عليه بال سبب من العبد أو أنه يضيع عليه عمله 

يعاقبه مبا ال صنع فيه وال اختيار له وال قدرة وال إرادة يف حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به 

. ا أنبيائه ورسلهأنه جيوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبني عليه باملعجزات اليت يؤيد   



ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصاحل الذي عمله خالصا لوجهه الكرمي على امتثال أمره ويبطله عليه بال : الطالب

سبب من العبد أو أنه يعاقبه مبا ال صنع فيه وال اختيار له وال قدرة وال إرادة يف حصوله بل يعاقبه على فعله هو 

أو ظن به أنه جيوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبني عليه باملعجزات اليت يؤيد ا أنبيائه ورسله وجيريها  ,سبحانه به

وأنه حيسن منه كل شيء حىت تعذيب من أفىن عمره يف طاعته فيخلده يف اجلحيم  ,على أيديهم يضلون ا عباده

دينه فريفعه إىل أعلى عليني، وكال األمرين عنده وينعم من استنفذ عمره يف عداوته وعداوة رسله و  ,أسفل السافلني

يف احلسن سواء وال يعرف امتناع أحدمها ووقوع اآلخر إال خبرب صادق وإال فالعقل ال يقتضي بقبح أحدمها 

  وحسن اآلخر فقد ظن به ظن السوء .

ومنها ما يُرد  املشركني د علىفمثال منها ما يرُ  ,كل هذه األشياء اليت ذكرها املؤلف قد قاهلا بعض اخللق: الشيخ

  .بتم نستعرضها وإال منشي ؟على املعطلة إذا أحب

  نستعرضها؛ : الطالب

 أعدائه فقد ظن به يسوي بينهم وبنيو طيب من جوز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسام وإخالصهم : الشيخ

انه وتعاىل يعذب أوليائه جيوز أن اهللا سبح اس، بعد أهل البدع قال ذلك، قال:بعض الن اقاهل ظن السوء؛ هذه

  ويلحقهم بأعدائه؛ وعلى هذا قال السفاريين :

  من غري ما ذنب وال جرم      وجاز للموىل يعذب الورى 

  ألنه عن فعله ال يسأل          فكل ما منه تعاىل جيملجرى 

الذي أمضى وقته كله يعين جيوز أن يعذب الطائع الذي أفىن عمره بطاعة اهللا بدون ذنب ويسوي بينه وبني ارم 

أن يسأل عما يفعل؛ ولكن هذا القول أورد عليه  يف معصية اهللا، وعللوا ذلك بأن الكل عبيده يفعل ما يشاء وال

 :؛ هذا ظلم؛ قالوامره ويرتك يه مث بعد ذلك يعذبهفيكف يأمره وينهاه فيقوم بأ ,هذا ظلم ال يليق بالعقل أن يقع

يف حق اهللا؛ ألن الظلم تصرف الظامل يف غري ما هو له؛ أما إذا تصرف فيما  إن هذا ليس بظلم ألن الظلم حمال

هو له فليس بظامل مهما فعل؛ والشك أن هذا القول باطل يبطله العقل ويبطله السمع؛ فإن اهللا سبحانه وتعاىل 

لم ربك وال يظ ((وقال تعاىل:  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما )) ((يقول: 

فمن ظن أن  وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد ))؛ ((وقال تعاىل:  أحدا ))

  اهللا يعذب هؤالء األولياء ويساويهم بأعدائه فقد ظن به ظن السوء .

تبه بل من ظن أنه يرتك خلقه سدى معطلني عن األمر والنهي وال يرسل إليهم رسله وال ينزل عليهم كطيب 

إن الناس ال حيتاجون إىل  :يرتكهم مهال كاألنعام فقد ظن به ظن السوء؛ هذا أيضا قاله طائفة من اخللق، وقالوا



وميكنهم أن يعرفوا ما جيب هللا وما ميتنع وما جيوز بدون إرسال الرسل؛ وهذا أيضا من ظنه باهللا فقد ظن به  ,الرسل

ل ويرتكهم سدى ال يأمرهم وال ينهاهم؛ وقد أشار اهللا إىل هذا ظن السوء؛ إذ كيف خيلق خلقا ويعطيهم العقو 

  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا )) . أيحسب اإلنسان أن يترك سدى )) (( ((بقوله: 

فيها المحسن  وتهم للثواب والعقاب في دار يجازيومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد م" قال: طيب 

فيه إال من حييي العظام وهي رميم؛ ما  :للبعث، الكافرون الذين قالواظنه املنكرون ؟ من ظن هذا  " ...بإحسانه 

  . حياتنا الدنيا منوت وحنيا

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره؛ ويبطله عليه " 

 إرادة لحصوله بل يعاقبه على عبد أو أنه يعاقبه بما ال صنع فيه وال اختيار له وال قدرة والبال سبب من ال

إن اهللا سبحانه وتعاىل يعاقب ويثيب بشيء ال صنع  :هذا ظنه الذين قالوا باجلرب؛ وقالوا ؛... " بحانهفعله هو س

  لإلنسان فيه وال إرادة وال اختيار؛ ملاذا ؟ ألن العبد عندهم جمبور على عمله، جمبور يعمل قهرا .

ز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبيائه أو ظن أنه يجو " كذلك أيضا يقول: 

هذا أيضا ظن السوء؛ ألن اهللا ال ميكن أبدا أن يؤيد الكاذبني  "ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عبادة 

خمتار بن عليه مبا يؤيد به الصادقني؛ ألن هذا خالف احلكمة، هذا خالف احلكمة؛ لو أيد مسيلمة الكذاب و 

ممن ادعى النبوة مبثل ما أيد به حممدا صلى اهللا عليه وسلم لكان هذا خالف احلكمة؛ بل هو فتنة  اعبيد وغريمه

  يبين اهللا لكم أن تضلوا )) . يريد اهللا ليبين لكم )) (( ((وإضالل للخلق؛ واهللا سبحانه وتعاىل يقول: 

أفنى عمره في طاعته فيخلد في الجحيم في وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من " كذلك يقول: 

أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله وعداوة دينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكال 

يعين فيه طائفة من  ,هذا رد على من قالوا بامتناع التحسني والتقبيح العقليني ؛" األمرين عنده في الحسن سواء

شيئا؛  يستحسن شيئا وال يستقبحإن العقل ال  :ينفون التقبيح والتحسني العقلي، ويقولون الناس من أهل الكالم

لو أن اهللا عزوجل عذب صاحب الطاعة الذي أفىن عمره بالطاعة وأكرم صاحب املعصية الذي أفىن عمره 

عنده سواء؛ هذا  لكان الكل باملعصية لكان الكل سواء عنده؛ ولو أنه نعم القائم بطاعته وعذب القائم مبعصية

  ن من ظن باهللا هذا وأن العقل ال حيسن وال يقبح فقد ظن باهللا ظن السوء .الشك أ

ل اجلنة اجلنة وأهل جاء يف الصحيح أنه إذا أدخل أهما يؤيد كالم السفاريين ما شيخ أحسن اهللا إليك ! : السائل

  أقواما يدخلهم فيها ؟  هلااهللا  النار النار بقي فيها فضل فيخلق

  ملن ؟  : خيلقالشيخ



   لنار؛: للذين يدخلون االسائل

يعين سفاريين  ,ننا لسنا نقرأ يف العقيدة حىت نورد ما يعرتض به فندافع عنه: أحسنت هذه جيد؛ الواقع إالشيخ

أن اهللا لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه  (استدل مبا جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

اقع؛ كيف ذلك ؟ هذا احلديث استدلوا به؛ لكن هذا احلديث حجة عليهم يف الو لعذبهم وهو غير ظالم لهم ) 

بالعدل يعين لعذم بعدله ال بظلمه؛ فإذا عصى أهل  ؟ وهو ظامللعذم وأرضه  همسواتأنه لو عذب أهل 

؛ ال حيتمل غريه؛ فهو كما قال عليه املعىنعدل، هذا أو بعدل ؟ بظلم بلسموات واألرض عذم اهللا, لكن ا

أنه (  :محد الذي يف البخارياألخ وأما احلديث الذي أشار إليه لن يدخل أحد بعمله )  (الصالة والسالم: 

منقلب يبقى يف النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ اهللا هلا أقواما فيدخلهم النار ) فهذا حديث شاذ 

إنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ اهللا لها  (على الراوي ويصححه اللفظ اآلخر: 

  وذا يزول اإلشكال .)  أقواما فيدخلهم الجنة

   العقل حيسن ويقبح بدون داللة الشرع ؟: السائل

 لكن الشرع يؤيده ويشهد له؛ ولذلك ما من شيء يف الشرع أمر به وإال العقل يستحسنه. ,أي نعم: الشيخ

   ؟...هل العقل يهتدي إىل الشرع السائل: 

لى سبيل تفصيل يف األشياء هذه من قبل الشرع؛ لكن عال، لكنه ال يهتدي إىل التفصيل ,نعم وضع: الشيخ

وجل أحيانا املسائل على األمر العقلي؛ فهو اهللا عز ا حييل ل ويستقبح الظلم؛ وهلذالعموم العقل يستحسن العد

إمنا يقول هذا حسن وهذا  ,حيسن ويقبح؛ لكن مسألة اإلجياب والتحرمي هذا إىل الشرع يعين ال يوجب وال حيرم

   قبيح وقد خيطئ يف التحسني والتقبيح .

  ؟  ...: أكثر الفرق الذين يقدمون العقل على النقل السائل

وهم يردون أهم األشياء إىل العقل وهي األمساء  ,العقل ال حيسن وال يقبح :هذا من تناقضام يقولون: الشيخ

  والصفات .

وترك احلق مل خيرب به وإمنا  ,أفعاله مبا ظاهره باطل وتشبيه ومتثيلو فمن ظن به أنه أخرب عن نفسه وصفاته : الطالب

 يصرح به؛ وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة مل

غري تأويله ويتطلبوا له وجوه  حتريف كالمه عن مواضعه وتأويله علىأن يتعبوا أذهام وقواهم وأفكارهم يف 

وأحاهلم يف معرفة  ,أشبه منها بالكشف والبيان حاجيوالتأويالت اليت هي باأللغاز واألستكرهة املاالحتماالت 

على ما يعرفون من كالمه أمسائه وصفاته على عقوهلم وآرائهم ال على كتابه بل أراد منهم على أن ال حيملوا  



خطام ولغتهم مع قدرته على أن يصرح هلم باحلق الذي ينبغي التصريح به ويرحيهم من األلفاظ اليت توقعهم يف 

  ريق اهلدى والبيان فقد ظن به ظن السوء .اعتقاد باطل فلم يفعل بل سلك م خالف ط

إن ظاهر  :من ؟ قول أهل التأويل، أهل تأويل املعطلة؛ ألم قالوا كل هذا الكالم من لوازم قول  ,متام: الشيخ

النصوص التمثيل، والتمثيل باطل؛ فيجب أن يصرف النص عن ظاهره إىل املعىن الذي يقولونه؛ عرفتم ؟ فهم 

اهر النصوص متثيل، مث أخطئوا يف تأويل النص إىل ما تقتضيه عقوهلم مع اختالفهم يف أخطئوا يف قوهلم إن ظ

من أجل أن يتعب الناس أفكارهم وأذهام ويتعبون  :قالوا ؟ إذا ملاذا مل يصرح اهللا ذا املعىن :ذلك؛ فإذا قيل هلم

اد به األجر لكن ختتل به العقيدة؛ يف استخراج الشواهد؛ وبذلك يزداد أجرهم؛ لكن لو تنزلنا فرضا بأن هذا يزد

اهللا أم أراد غريه؛ ولذلك يعترب هذا القول  هملاذا ؟ ألن اإلنسان يبقى على شك، ال يدري هل هذا الذي أراد

إىل معان والتمثيل ممتنع فيجب أن تصرف النصوص عن ظاهرها  ,باطال؛ فهم يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل

من أجل زيادة األجر بإتعاب األذهان والعقول وكثرة  :طيب إذا ما الفائدة ؟ قال :قيل هلميعينوا بعقوهلم؛ ف

   الم اهللا هذا فقد ظن به ظن السوء.من ظن يف ك :التفكري؛ يقول

فإنه إن قال إنه غري قادر على التعبري عن احلق باللفظ الصريح الذي عرب به  ,فإنه قد ظن به ظن السوء: الطالب

رته العجز؛ وإن قال إنه قادر ومل يبني وعدل عن البيان وعن التصريح باحلق إىل ما يوهم هو وسلفه فقد ظن بقد

  بل يوقع يف الباطل احملال واالعتقاد الفاسد فقد ظن حبكمته ورمحته ظن السوء.

؛ إن ؟ هل اهللا قادر على أن يعرب مبا قلت أو ال ه:قول, ألن ظن السوء: واضح يا مجاعة ؟ هذا وجه كونه الشيخ

غري قادر فقد ظن ظن السوء بقدرته وأنه عاجز؛ وإن قال قادر لكن أتى باللفظ امل الذي فيه تلبيس  :قال

فإذا جاءتنا ألفاظ ال  يريد اهللا ليبين لكم )) ((فقد ظن حبكمته ورمحته ظن السوء وإرادته أيضا؛ ألن اهللا يقول: 

تقدير؛ إن جعل ذلك عائد إىل العجز ن السوء على كل هو ظانا باهللا ظيراد ا ظاهرها فهذا ليس ببيان؛ فصار 

وادعاه فهذا طعن يف قدرته؛ وإن قال إنه قادر ولكن أتى باللفظ  هذا أن يعرب باملعىن الذي قالهعن وأنه عاجز 

  امل احملري فقد ظن ظن السوء أو السوء باحلكمة والرمحة واإلرادة .

وأما   ,يف كالمهم وعبارامواحلق صرحيه دون اهللا ورسوله وأن اهلدى وظن أنه هو وسلفه عربوا عن احلق ب: الطالب

  ثيل.كالم اهللا فإمنا يؤخذ من ظاهره التشبيه والتم

كونوا   هؤالء يقولوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا )) (( :اليهود متامالك سبحان اهللا هذا مس: الشيخ

بألقاب السوء؛ فاملهم أن هؤالء  , ويصفونشويةجمسمة ممثلة ح ن املثبتني للصفاتمؤولة من أجل أن تدوا؛ أل

يدعون إىل البدعة مع أا ضاللة؛ فورثوا اليهود من هذا الوجه وإن كان هناك فرق بينهم وبني اليهود ألن اليهود 



إىل يدعون إىل اخلروج من اإلسالم وكذلك النصارى؛ لكن هؤالء ضلوا فظنوا أن ما هم عليه حق فصاروا يدعون 

  الضالل وهم ال يشعرون .

حىت عن إبليس من السابقني سواء  هذه األمة يعين خمالف للشرع ورثوهقال بعض العلماء أن كل فعل يف : السائل

   ؟ بالتأويل يف

 من سلف .ل خمالفة للشرع فإا موروثة  عهذا صحيح، ك: الشيخ

   من ؟عنفي الصفات أخذوا : السائل 

إثبات  وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ))؛ (( :عن الكفارنفي الصفات أخذوا : الشيخ

  .قالوا إن اهللا فقير ))  وقالت اليهود يد اهللا مغلولة )) (( (( :صفات النقص أخذوا عن اليهود

اهلدى ى هو وظاهر كالم املتهوكني احليار  ,وأما كالم اهللا فإمنا يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضالل: الطالب

كل هؤالء من الظانني باهللا ظن السوء ومن الظانني به غري احلق ظن اجلاهلية فواحلق؛ وهذا من أسوء الظن باهللا، 

  ومن ظن يف ملكه ما ال يشاء وال يقدر على إجياده وتكوينه . .

  .زوجلعطيب هذه الصفحة كلها يف تعطيل الصفات، خياطب ا من يعطلون الصفات الثابت هللا : الشيخ

  فمن ظن به أن يكون يف ملكه ما ال يشاء وال يقدر على إجياده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. :الطالب

إن اإلنسان مستقل بفعله ليس هللا فيه تعلق  :القدرية الذين يقولونالشيخ: القدرية، الطالب: من هؤالء ؟ : الشيخ

  ال إرادة وال خلق وال تكوين وال غريه .

وال يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل مث  ,به أنه كان معطال من األزل إىل األبد عن أن يفعلومن ظن : الطالب

  صار قادرا عليه بعد أن مل يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء .

كان باألول معطال وال يوصف وأنه   ,من هؤالء ؟ أكثر املتكلمني الذين مينعون التسلسل يف املاضي: الشيخ

  على الفعل مث  صار قادرا عليه بعد أن مل يكن قادرا  . بالقدرة

ومن ظن به أنه ال يسمع وال يبصر وال يعلم املوجودات وال عدد السموات واألرض وال النجوم وال بين : الطالب

  آدم وحركام وأفعاهلم وال يعلم شيئا من املوجودات يف األعيان فقد ظن به ظن السوء.

  الذين يثبتون األمساء دون الصفات .الشيخ:  ؛هميةطالب: اجلال؟  هذا أيضا من: الشيخ

ومن ظن أنه ال مسع له وال بصر وال علم له وال إرادة وال كالم يقول به وأنه مل يكلم أحدا من اخللق وال : الطالب

  .يتكلم أبدا وال قال وال يقول وال له أمر وال ي يقوم به فقد ظن به ظن السوء



صفة ال : نفي ول كالم املعتزلة لكن األول ال يسمع وال يبصر وال يعلم هذا حكم؛ والثاينهذا أيضا كاأل: الشيخ

مسع له يعين مثال الفرق بينهما أنه ميكن أن يقول يف األول: له مسع لكن ال يسمع به وبصر ال يبصر به وعلم ال 

  يعلم به؛ أما هذا فهو نفي للصفة ائيا .

وهؤالء ينفون أشياء  يد اهللا مغلولة )) ((قالوا: ينفون القدرة هللا يهود الواليهود،  شيخ ما الفرق بني هؤالء: السائل

   ؟

إلسالم ل، بس هؤالء ينسبون إىل اإلسالم لكنهم صار عندهم هذا الضالل؛ اليهود ال ينتسبون : الالشيخ

والذي ينكر  ,على خطرما فيه شك أم الشيخ:  ؟ينقصون اخلالق عز وجل وهؤالء السائل:  يكفرون باإلسالم؛

إن اهللا ال يعلم املوجودات وال علم له هذا، وال يعلم عدد السموات وهو  :هذه الصفات هذا كافر، الذي يقول

  الذي خلقها سبحان اهللا ؛ سبحان اهللا .

   هل هؤالء يكفرون ؟: السائل

ول: من قال إن اهللا ال يعلم العيين ال جيوز إال بعد إقامة احلجة؛ لكن هل ميكن ألحد أن يقالتكفري : الشيخ

هل ميكن أن يقول هذا مسلم ؟  ,املوجودات وال عدد السموات واألرض وال يسمع وال يبصر وال يعرف النجوم

  أبدا؛ لكن بس تكفري الشخص بعينه حيتاج إىل شروط؛ اجلنس ممكن نقول هذا القول من قال به فهو كافر .

لكن ما هو بصحيح، التعيني البد من من السلف  عني، فيه من عنيما نالشيخ:  نقول املعتزلة كافر ؟: السائل

   ؟ ...فيه أقوال بعض الشيعة أن السائل:  .فيضلقد يكون احلق ملتبسا على شخص  ,إقامة احلجة

  على كل حال حنن نذكر قواعد عامة، : الشيخ

  : فيها أشياء أشد من اليهود بكثري, السائل

   من قال كذا فهو كذا . : حنن نقول بألفاظالشيخ

   وأيضا يقولون: إن علي اهللا وأنه إله ؟: السائل

اللهم إال أن  ,؛ لو جاءنا إنسان يقول علي هو اهللا فالشك عندنا يف كفرههذاهذا ما فيه شك يف كفرهم : الشيخ

  يكون جاهال عاميا يسمع من مشاخيه ندعوه إىل احلق .

  ؟ ...يقولون اهللا فالن : السائل

فنحن  ,طيب أنت ما تعرف أن فيه عوام ما يعرفون شيء ؟ عوام عاشوا على هذا املبدأ وال يعرفون شيئا :الشيخ

ال إنا وجدنا آبائنا على  :ندعوهم بكل سهولة، نقول: اهللا هو رب السموات واألرض ما هو فالن؛ إذا أبوا قالوا

  قالوا صاروا كفرة وإال فهم معذورون . أمة حكمنا بكفرهم؛ يعين املعىن أننا نتأىن فإن أصر هؤالء على ما



ىل , وأن نسبة ذاته تعاىل إىل عرشه كنسبتها إومن ظن به أنه فوق مسواته على عرشه بائنا من خلقه: الطالب

  ب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوئه .السافلني وإىل األمكنة اليت يرغأسفل 

إن اهللا مع اخللق  :يقولون ,إن اهللا مع اخللق بذاته وفوق السموات بذاته :هؤالء الذين يقولون ,هذا واضح: الشيخ

يف كل هو هو فوق السموات ونسبة أسفل السافلني إليه وأعلى عليني سواء ألنه  :بذاته وفوقهم بذاته، يقولون

ند ربك ال يستكبرون عن عبادته (( إن الذين عمكان؛ فاألعلى واألسفل عنده سواء ويغفلون عن قوله تعاىل: 

وحنن نعلم أن هناك فرقا بني  ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته وال يستحسرون )) ((ويغفلون عن قوله:  ))

من كان يف السماء السابعة ومن كان يف األرض السابعة بنسبة للقرب من اهللا؛ لكن بالنسبة إىل اإلحاطة مها 

أعلى كل مكان؛ فريون إن أسفل األرض و   اهللا بذاته يف كل مكان وهو فوقإن  :سواء؛ أما هؤالء فهم يقولون

السماء عنده سواء ال ختتلفان يف القرب؛ الذي يظن باهللا هذا الظن فقد ظن به ظن السوء؛ وابن القيم رمحه اهللا 

" ناقشناه؛ وقوله: وال أفإن كان مت ,إنه كافر إذا مل يكن متأوال :لكننا نقول ,غري كافرأو مل حيدد هل نقول كافر 

صحيح ألن هؤالء والعياذ باهللا ال يتنزهون عن أن يكون اهللا يف األماكن القذرة اليت  ؛" ظن به أقبح الظن وأسوئه

  يستحيا من ذكرها .

   فر ؟اكه أنه  شخصالرجل بعلى احلكم من خالهلا  ميكنما هي الشروط اليت : السائل

يكفر؛ وهلذا مل يكفر الذي قال:  الوأن تبلغه احلجة؛ فإن كان غري قاصد فإنه  ,نعم أن يكون قاصدا: الشيخ

اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ ألنه غري قاصد أخطأ من شدة الفرح؛ ومل يكفر املتأول الذي مل يقصد وصف اهللا مبا 

خوفا من  :ه ملاذا قالفجمعه اهللا عزوجل وسأل ,يف اليم وأذروينإذا مت فأحرقوين  :ميتنع عليه حينما قال ألهله

ظن؛ , لكنه متأول هكذا مع أن ظاهر فعله أنه شاك يف قدرة اهللا ,عقابك؛ فكان عنده إميان فغفر اهللا له بذلك

وما كان ربك مهلك القرى حتى  ((وكذلك إذا مل تبلغه احلجة فإنه ال يكفر وإن كان فعله كفرا؛ لقوله تعاىل: 

فالبد من إقامة  وما كنا مهلك القرى إال وأهلها ظالمون )) آياته )) ((يبعث فيهم منها رسوال يتلوا عليهم 

ولكن من كان يدين بدين الكفر من هؤالء الذين مل تبلغهم  وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )) ((احلجة 

، كافر يف صلي عليهون مبعىن أننا ال نأيت به إلينا وندفنه يف مقابرنا ونغسله ونكفنه ,احلجة فهو كافر، كافر يف الدنيا

الدنيا؛ ويف اآلخرة أمره إىل اهللا، اهللا أعلم؛ وهلذا ال جيوز أن نلعنه مثال أو أن ندعو له بالرمحة فال ننزله منزلة 

  املؤمنني وال منزلة الكافرين؛ ألنه غري معلوم عندنا هل يكون مؤمنا يف علم اهللا أو ال.

ة من الدين معلومحممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي  قلنا إن معرفة أن ال إله إال اهللا وأن: السائل

   فيكف يعذر من ال يعرفها ؟ ,بالضرورة



   نعم هي معروفة بالضرورة من الدين فيمن عاش يف البالد؛ أما من عاش يف بلد ال يعرفون هذا.: الشيخ

   أن عليا هو اهللا ؟ الذي يف بلد اإلسالم يعين يقول: ال، الكالم على: السائل

 :إن علي هو اهللا ويقولون :لكن جييء عامي نشأ يف قوم يقولون ,أي نعم هذا العامل ما يعذر به معروف: الشيخ

هذا معناه أننا ما نرتكه هكذا نقول واهللا  ,بكل بساط جنيبه وندعوه أي إال علي؛ هذا معناه عنده, ,ال إله إال

  جاهل اتركوه؛ ال البد أن ندعوه فإن أسلم وإال حكمنا عليه بأنه كافر . رجل

   ؟ صحيحة هذه ... الشركيف أن اجلهل ال يعذر به يف قاعدة : شيخ والالسائل

  نه يكون اإلنسان عامل، البد أن تقوم عليه احلجة .هو صحيح هذا؛ كل شيء البد أ ال ما: الشيخ

   منه ؟ ةتوبعليه الجيب  اهلاجلحىت من بذاته الشرك : فعل السائل

البد أن يتوب حىت من القول، حىت الشرك القويل البد أن يتوب منه؛ لكن الكالم هل هو عامل بأنه : هو الشيخ

؛ هذا هو حمل البحث؛ أما مسألة إذا علم أنه شرك فالبد أن يتوب منه سواء كان الشرك قوال أو ؟ شرك أو ال

  فعال .

  مسلم قبل إقامة احلجة وهو نشأ أصال على هذا الشيء ؟ : فيه ناس تسميتهالسائل

عائش يف بالد إسالمية وهو  وهيظن أن هذا ينايف الدين اإلسالمي؛  وملهو مسلم ألنه يقول إنه مسلم : الشيخ

أنه مسلم لكن مل يعلم أن هذا الفعل ينايف الدين على عائش  ,يقول إنه مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة

العربة مبا يف ظن املكلف يف مسائل العبادات؛ فهذا الشيخ: واحلقيقة ؟ السائل:  هو معذور .اإلسالمي؛ إذا 

 :يعين لو فرض أنه فيه من يدعوا إىل احلق ولكن هذا أصر وقال ,الرجل يظن أنه على حق وليس هناك دعاة مثال

تعن بالرسول، عندي اس :واهللا أنا ما أقبل ألن عندي مشايخ يقولون هذا ال بأس به، عندي مشايخ يقولون

كل الناس   جة وال يعذر؛ أما إذا كان ما علمنه قامت عليه احلمشايخ يقول: علي هو الرسول مثال؛ هذا الشك أ

هو مسلم اآلن مسلم ألنه يدين بدين اإلسالم حسب زعمه ويف اآلخرة  :على هذا الطريق فهذا عذر؛ حنن نقول

هو كافر ألنه ما أراد اإلسالم  :وهو ما علم عن اإلسالم شيئا نقولعلمه عند اهللا؛ كما أن الذي يدين بالكفر 

  وال اعتنق اإلسالم ولو يف تقديره؛ يكون كافرا ويف اآلخرة أمره إىل اهللا .

اإلصالح كما حيب اإلميان والرب والطاعة و ومن ظن به أنه حيب الكفر والفسوق والعصيان وحيب الفساد  : الطالب

  فقد ظن به ظن السوء.

  ظن به أنه ال حيب وال يرضى وال يغضب وال يسخط وال يوايل . ومن



وال  ,هؤالء الذين يقولون إن كل مراد هللا فهو حمبوب لهالشيخ: ال, شاعرة؛ الطالب: األمن هؤالء ؟ : الشيخ

شك أنه قول منكر ألن اهللا نفى هذا  كل مراد له فهو حمبوب له؛ وهذا ال  :يفرقون بني احملبة واإلرادة، يقولون

إن تكفروا فإن اهللا غني عنكم وال  واهللا ال يحب المفسدين )) (( واهللا ال يحب الفساد )) (( ((قال: 

واآليات يف هذا كثرية؛ والنصوص واضحة صرحية يف الفرق بني  يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ))

علم من ما ال حيبه؛ واحملبة ال تكون إال فيما حيبه؛ واضح ؟ وهذه تُ فيما حيبه و يإلرادة واحملبة؛ فاإلرادة تتعلق فا

؛ أما ما وقع فهو مراد له كونا تقسيم اإلرادة إىل كونية وشرعية؛ فاإلرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخطه؛ كل

الكفر باإلرادة الشرعية؛ أما باإلرادة  إن اهللا يريد اإلميان وال يريد :اإلرادة الشرعية فتكون فيما حيبه؛ وهلذا نقول

  .وطاعة وعصيان فإنه مراد له كونا الكونية فكل ما وقع من إميان وكفر وفسوق

  .أهل البدع كلهم لديهم تأويل ملعتقدام فهل كلهم يعذرون ؟: السائل

ألنه خالف جادة السلف؛ لكن أحيانا قد يعذر به، قد يعذر مثال لو  ,التأويل هذا ال يعذر به ,أي نعم: الشيخ

عن : إن هذا كناية ظاهر احلديث أنه ميشي هو بنفسه عزوجل؛ فأنا أقول من أتاني يمشي أتيته هرولة ) (قال: 

يء إنسان ا تأويل حمتمل؛ لكن جيوجل أسرع إىل العبد من العبد إليه؛ لو قال هذ وأنه عز إثابة اهللا الطائع,سرعة 

   اللفظ إطالقا هذا ما نقبل . هؤل تأويال ال حيتملي

   .ما يعذر التأويالت هذه شيخ ؟: السائل

وهللا  (( :ولبقهذا احلديث الذي معنا تأويل مأنا قلتك اآلن تأويل  ,، ما هو كل التأويلفيه ال ما يعذر: الشيخ

املراد وجهه الذي هو الوجه الذايت أو املراد بالوجه وجه اهللا هل  المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا ))

  كما تقول فالن ذهب إىل الوجه الفالين؛ فيه خالف بني السلف؛ إذا تأويل مبثل هذا حمتمل .  ؟ يعين اجلهة

  ؟ نفسها رعية هي احملبة هل اإلرادة الش: السائل

العمل الصاحل؛ أو حيب اهللا منك أن تعمل عمل أن تعمل منك نعم فإذا قلت: يريد اهللا  ؟نعم هي احملبة : الشيخ

  فال فرق بينهما . ,الصاحل

  ال تزيدوا األسئلة؛ زادت األسئلة .

ب من أحد وال يقرُ  ,ومن ظن به أنه ال حيب وال يرضى وال يغضب وال يسخط وال يوايل وال يعادي" : الطالب

الئكة املقربني وأوليائه املفلحني امله كذوات وأن ذوات الشياطني يف القرب من ذات ,من خلقه وال يقرب منه أحد

  فقد ظن به ظن السوء .



سخر؛ إذا تكون أن اهللا ال حيب وال يرضى وال يغضب وال ي ,هب األشاعرةاهذا أيضا من مذ ,أي نعم: الشيخ

وال موجب للمحبة وال موجب للكراهة؛  ,سواء؛ ال يوجد موجب للغضب وال موجب للرضا األشياء كلها عنده

رضي اهللا عنهم  ((وحىت لو وجد ما يوجب ذلك فإن اهللا ال حيب وال يكره وال يرضى وال يسخط؛ عرفتم ؟ 

 ,نعم :؟ قال! رضي اهللا عنهم ورضوا عنه )) (( :أبدا، اهللا ما يرضى، اهللا ما يرضى ويقول :قال ورضوا عنه ))

ما أراد بالرضى الرضى؛ أراد بالرضى الثواب؛ طيب  ,نعم :اهللا من نفسه؟ قالاهللا ما يرضى؛ هل أنت عامل ب

شهر رمضان الذي أنزل  ((عندك علم ؟ لو كان اهللا يرد بالرضا الثواب لكان هذا تلبيسا ال هدى؛ واهللا قال: 

تأمل كالم ما هداهم؛ وهلذا من  ,أثام )) مرضي اهللا عنه ((والذي يريد بلفظ  فيه القرآن هدى للناس ))

قوهلم لوازم باطلة باطلة  علىم األمر إىل هذا احلد؛ ألنه يلزم  لدع ولو كانوا أشاعرة يتعجب كيف يصأهل الب

: ما تقول إن اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين )) (( :عظيمة ـ سبحان اهللا ـ اهللا يصرح يف القرآن ,باطلة

وإنكار جحد؛  ,انوا كفارا؛ ألن اإلنكار نوعان: إنكار تأويلال أم ينكرون إنكار تأويل لكحيب ؟ وهلذا لو 

فإنكار اجلحد تكذيب كفر؛ وإنكار التأويل تفسري قد يكون مصيبا وقد يكون خمطئا؛ لكن الشك أنه خمطئ ألنه 

  خيالف الظاهر .

فإني وإذا سألك عبادي عني  ((يقول:  ؛"ال يقرب من أحد من خلقه وال يقرب منه أحد :" أيضا : الشيخ

ال اهللا ما  ) إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (؛ ما هو اهللا قريب ,ليس اهللا يقرب قريب ))

وإذا سألك  ((الذي يقرب ؟ رمحته ، ملك من مالئكته؛ أما هو نفسه فال؛ نقول: إن اهللا قال:  يءش ي؛ أيقرب

عبادي، عين ، فإين، قريب؛ الفاعل يعود على عود على من؟ على اهللا، الضمائر تعبادي عني فإني قريب )) 

فإن رمحيت قريبة؛ وعلى هذا فقس؛ يف احلقيقة أن من أخطر ما  :أي ))فإني قريب (( ، ؟ ال , كيف تقول:اهللا

  يكون هذا املذهب .

؛ الشيطان !سبحان اهللا ؛" وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات المالئكة المقربين" : الشيخ

عباده وال يقرب إليه أحد من  منما يقرب  على حد سواء ـ سبحان اهللا ـ ألنه يقول:يف القرب إىل اهللا وجربيل 

  اللهم لك احلمد، اللهم لك احلمد. نعم . .عباده؛ هذا شيء مستحيل

عن  التامعن اإلسالم أم العلم فقط هل يشرتط السماع  ,بالنسبة إلقامة احلجة على غري املسلمني: السائل

   اإلسالم ؟



وقام يتكلم وهو  ,وجاء أفصح الناس يف العربية ,لو فرضنا أنه ال يعرف اللغة العربية ,اآلن األخ هداية اهللا: الشيخ

ولكن ما يدري ويش  ,ولو شئنا لقلنا أعد الكلمات فأعادها كاملعري ,يسمع هداية اهللا مساعا قويا ,يسمع

  معناها؛ هل قامت عليه احلجة ؟ 

  ال، : الطالب

وأن يطلب  ,بيان، جمرد السماع ال ميكن؛ لكننا إذا قلنا إن هذا دين اهللا جيب عليه أن يتعلمالالبد من : الشيخ

 ,مرتجم؛ فيكون مقصرا؛ فلو مات مثال يف هذه احلال قبل أن يدرك من يعلمه ويرتجم له فإنه مل تقم عليه احلجة

إمنا إذا بلغه أن هذا هو الشرع جيب عليه أن يبحث، جيب عليه أن يبحث حىت يعلم؛ عرفت ؟ لكنها ليست هي 

زوجيت شتم، ويش معىن  :توجب له أن ال يعذر؛ لو جاء واحد وقال اليتاحلجة اليت تنجيه من عذاب اهللا؛ 

الطالب: أنت طالق ثالثا؛  ,ظنها ثالثااملهم أ ,ما أدري ثالثا أو واحدا ,أنت طالق :شتم ؟ شتم يقولون

  أي أظنها فارسية؛ فهل نقول إا تطلق ؟ ما تطلق؛ الشيخ: ؟ هذه فارسية 

  شت يف الفارسي اسم اجلنة؛  ,ليست فارسية: الطالب

  . حنقق هذا هل هي فارسية أو غري فارسية ,نراجع هذا ,ا الفقهاءه؛ ال هم ذكرو : جنة ؟ فرق عظيمالشيخ

ما تقوم احلجة إال بالفهم؛ لكن إذا بلغه أن  ,البد من فهمها ,على أن احلجة البد من فهمها ,عليهليس الكالم 

لكن لو مات من حني ما بلغناه  ,جيب أن يتعلم؛ فيكون مقصرا ويش جيب عليه ؟ ,هذه حجة وهو ال يعرفها

ت عليه وأنه خملد يف النار؛ نقول احلجة قد قامنقول إن فإن هذا ال ميكن أن  ,احلجة قبل أن يتمكن من فهمها

   هذا أمره إىل اهللا .

   ؟ , هل كلهم بلغتهم احلجةتنزيل هذا األمر على الكفار املوجودين اآلن يف أمريكا وأوروبا وغريها: السائل

اآلن خصوصا يف وقتنا احلاضر ـ سبحان اهللا  هما بلغتهم احلجة؛ لكن في يكونيف الغابات قد  نذيلال :الشيخ

   مراكز إسالمية يعلن عنها يف وسائل اإلعالم هناك وتبني؛ فهذا جيب عليهم أن يتفهموا هذه احلجة . هم ـ فيالعظي

   إذا هم غري معذورين ؟: السائل

 بحث يعترب مقصرا؛ لكن فيه ناس يفالذي ما ي ,مقصرين ونيعترب  ,غري معذورين من وجه؛ يعين مقصرين: الشيخ

هم اآلن كفار ألم  ,اهللا إىلوال يعرفون عن وسائل اإلعالم وال غريها؛ هؤالء نقول أمرهم  املصانع من أصل

مبا شاء سبحانه وتعاىل مة ميتحنهم اهللا ا؛ يوم القيإىل اهللاولكننا ال نقول إم يف النار ألن أمرهم  ,يدينون بالكفر

  ذاك االمتحان .عند مث جيازون على حسب ما يكون 

   أو فهمها ؟ احلجةربة ببلوغ هل الع: السائل



هل العربة ببلوغ احلجة أو  :من زمان يا أخ ؟ ويش فهمتم يا مجاعة ؟ يقول حنن نقررال إله إال اهللا؛ ويش : الشيخ

وهو ما  هاحلجة، إذا بلغت , لكن إذا بلغت فهذا مبتدأفهمهاالطالب: فهمها؛ الشيخ: نعم, البد من بفهمه ؟ 

 , هو ما يدري ويش يقول؛ هذا كمنعن اإلسالمله اء إنسان عريب يتكلم يقول إنسان أعجمي ج :مثال ,يفهم

  البد من البيان . وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم )) ((مل يسمع؛ وهلذا قال اهللا عزوجل: 

كيف ما يلعن ؟ إذا مات ؟   ,ال الكافر يلعن بعينهالشيخ: شيخ ذكرنا أن الكافر ال جيوز لعنه بعينه؛ : السائل

  ؟ ...لكن إذا مات فهل السائل: ما يلعن؛  ,ال ,ما ماتالشيخ: ما مات؛ السائل: 

بلغتهم  ,هم يعرفون هذا, وزعماؤ احلجة بلغتهوقد  ,الرسول قال هكذا؛ إذا مات وهو على كفره ,أي نعم: الشيخ

  شك يعرفون املسلمني والكفار . احلجة بال

الم عن طريق دخوهلم الكنائس, ألن علمائهم اليهود والنصارى قد بلغتهم الدعوة لإلسهل نقول : السائل

   املسلمني يف كنائسهم ؟اإلسالم و رهبام خيربون عن و 

 اإلسالم سيخربوم على وجه مشوه, ما أظن ،ال، ما خيربون أبدا، ال ال، هم إن أخربوهم عن: الشيخ

هؤالء دينهم مثال رسوهلم  , وأنل ديننا؛ هم خيربوم بأن دينهم قائمإن اإلسالم ما هو إال دين مث :وسيقولون

  هذا جهل وتلبيس . حلاهلا,حممد فرقة 

 ,وقد استنفد ساعات عمره يف مساخطه ومعاداة رسله ودينه ,كما خيلد من ال يؤمن به طرفة عني ...: " الطالب

  ."فقد ظن به ظن السوء 

  .خلوارج؛ يقولون إن فاعل الكبرية خالد خملد يف النارمن هؤالء ؟ هؤالء املعتزلة وا: الشيخ

  

 



إن فاعل الكبرية خالد خملد يف النار؛ فلو أن هذا الرجل كما  :من هؤالء ؟ هؤالء املعتزلة واخلوارج؛ يقولون: الشيخ

 ؛أفىن عمره يف طاعة اهللا يف كل طاعة تقرب إىل اهللا مث فعل كبرية واحدة فهو خالد خملد يف النار :قال ابن القيم

إن اهللا يأمر  (( :الذي أمر به عبادهاهللا عز وجل خالف العدل الذي هو وصف  ,هذا سوء ظن باهللا ,أعوذ باهللا

  بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى )) .

وبالجملة فمن ظن به خالف ما وصف به نفسه ووصف به رسله؛ أو عطل حقائق ما وصف به " : الطالب

  ."نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء 

مثلة يظنون املكاملمثلة مثال،   ,ن ظن به خالف ما وصف به نفسه ووصفت به رسله ظاهرم: طيب, األول الشيخ

فقد ظن به ظن السوء؛ أما املمثلة فظن  ,هؤالء املعطلة ,به خالف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله؛ أو عطل

عطلوا ما وصف به نفسه  أما املعطلة فهم شبهوا اهللا بالناقص أوال مثو قص؛ االسوء يف حقهم أم شبهوا اهللا بالن

 ,وأن مرادها كذا وكذا ,ثانيا، مث ظنوا ظن السوء باهللا يف البيان واهلدى؛ ألننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غري مراد

(( والتضليل؛ وهذه مسألة خطرية، الذي يقول:  عميةفإن ذلك يستلزم أن يكون اهللا تعاىل خياطب عباده مبا فيه الت

ن هذا ملبس مضلل؛ واهللا شك أ إن املراد بقدريت ومل يبني ؟ ال :ويقول ,بقدريت :لويقو  ))لما خلقت بيدي 

وهلذا يلزم على مذهب أهل التعطيل من اللوازم الباطلة ما ال ميكن  يبين اهللا لكم أن تضلوا )) ((عزوجل يقول: 

  أن يقوله مسلم.

أو أن بينه وبين خلقه  ,ن إذنهبدو عنده ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع " : الطالب 

 ,ويتوسلون بهم إليه ,وسائط يرفعون حوائجهم إليه؛ أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه

فقد ظن به أقبح الظن ويرجونهم, ويخافونهم  ,فيدعونهم ويحبونهم كحبه ,ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه

  ."وأسوئه 

يرفعون  ,مثال ناس جيعلون بني اهللا وبني خلقه وسائط هوكل مشرك، كل مشرك؛ فيهؤالء من ؟ النصارى : الشيخ

حاجام إىل اهللا ذه الوسائط؛ ويظنون أن اهللا تعاىل لن يقبل شيئا إال ؤالء الوسائط؛ بل وأنه ال يسمع شيئا 

دعوا اهللا م، يدعوهم ي ما هو ,وال يعلم شيء إال ذه الوسائط؛ وشر منهم من يدعوا هؤالء الوسائط مباشرة

من ذا الذي يشفع عنده إال  ((وجل يقول:  واهللا عز ,شك ال األولون وال اآلخرون هم؛ هؤالء مشركون بال

وكم من ملك في السموات ال تغني شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن اهللا لمن يشاء  ((ويقول:  بإذنه ))

إنه ميكن أن يشفع هذا الويل  :كيف يأيت إنسان ويقول  ))ارتضى  ال يشفعون إال لمنو  ((ويقول:  ويرضى ))

  أو هذا النيب بدون إذن اهللا هذا تكذيب للقرآن .



بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به  هومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال" : الطالب

  ."خالف حكمته وخالف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء 

  مثل من ؟  ,نعم أي: الشيخ

  الصوفية ؛ : الطالب

أنا أتقرب  :ويقول ,أو يتمتع بالنظر إليها ,رأة بشهوة مثالملمثال لو كان ينظر إىل ا ,فيه ناس كثري أراهم: الشيخ

أن ما شاء اهللا ما بقي عليك إال  ,، كمال صنعتهاهللا عز وجل ألنين أفكر يف كمال خلقة  ,إىل اهللا ذا النظر

 :يقول , لكن إذا رأيتأبدا ما عندي نية وال شيء :يقول ,؟ على كل حال فيه من يقول هذاتفكر يف هذا 

، على زعمه مبعصيته وأتفكر يف كمال خلقة اهللا؛ اآلن هذا يتقرب إىل اهللا مباذا ؟ ,سبحان اهللا أحسن اخلالقني

  فمن ظن أن هذا قربة إىل اهللا فقد ظن باهللا ظن السوء .

ما يقولون إنه  ,سامل , ألن املرجئة يقولون: إنههذا الشيخ: ال، ما يدخل يف جئة أيضا ؟ر فيه امل : يدخلالطالب

  تقرب إىل اهللا .

أو من فعل ألجله شيئا لم يعطه أفضل  ,من ظن به أنه إذا ترك ألجله شيئا لم يعوضه خيرا منه" و : الطالب

  ."فقد ظن به ظن السوء  ,منه

وطفق ((  ليه الصالة السالم ملا دعى باخليلع نف الواقع، سليماألن هذا خالف احلكمة وخال ,نعم: الشيخ

سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء  ((وهو الريح  ,أخلف اهللا عليه ما هو خري منه ))مسحا بالسوق واألعناق 

 خريا منه؛ كذلك من فعل شيئا ه اهللاعوض ,هللاملا ترك هذا  غدوها شهر ورواحها شهر )) حيث أصاب)) ((

  من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )) . ((ألجله أعطاه اهللا أفضل منه 

جرم وال سبب من العبد إال بمجرد على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير  ومن ظن به أنه يغضب" : الطالب

  ."المشيئة ومحض اإلرادة فقد ظن به ظن السوء 

 ,وهؤالء هم اجلهمية ومن وافقهم ,إن اهللا يفعل رد املشيئة :ويقولون ,لل واحلكمهؤالء الذين يبطلون الع: الشيخ

إن اهللا منزه عن  :وأظن األشاعرة كذلك؛ وهلذا يقولون ,يفعل بغري حكمة ,إن اهللا ليس له حكمة :يقولون

ها؛ واألبعاض مثل األغراض واألعراض واألبعاض؛ عن األعراض مثل احملبة والرضى والكراهية والسخط وما أشبه

بدون أن يكون هناك مرجح  ,إن اهللا ما له حكمة يفعل ما يريد :يقولون ,األغراض مثل احلكمةاليد والعني؛ و 

  للفعل أو ترك .



ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه " : الطالب

  ."ه ظن السوء وظن به خالف ما هو أهله وال يعطيه ما سأله فقد ظن ب

لكن قد يقع من بين آدم، قد يقع من بين آدم أن يظن باهللا هذا الظن  ,هذه ال أعرفه طائفة معينة لذلك: الشيخ

نه ظن سوء شك أ بأن من صدق اهللا يف الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن اهللا خييبه؛ وهذا ال ,والعياذ باهللا

وإذا جلأ العبد إليه بصدق فإنه يعصمه؛ وهلذا أمرنا عند قراء القرآن  ,أكرم من خلقهاهللا عز وجل  ألن ,باهللا

باالستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه وأن حيول بيننا وبني فهم كتاب اهللا والتلذذ 

  بقراءته .

متىن الشهادة وكان راغبا فيها بلغه اهللا منازل الشهداء؛ ويف اآلية ابن من شيخ أحسن اهللا إليك ! سبق أن  :السائل

  . ال جيازي على العمل إال بعد أن يعمل به؟ :قال ويعلم الصابرين )) ((القيم قال يف قوله تعاىل: 

س شبهة قال: أليردا على قول من أورد على هذا  ويعلم الصابرين )) ((بذلك ملا قال:  هقصد, ال، ال الشيخ:

بلى؛ ولكن العلم الذي قبل أن يصربوا هذا ال يرتتب عليه اجلزاء؛  :اهللا عاملا بالصابرين قبل أن يصربوا ؟  اجلواب

   فمراده رمحه اهللا بالكالم على آية معينة .

  . واحلديث ؟ السائل:

قامت مقام العمل أجر العامل، يعين هذه النية الصادقة تعاىل ألن هذا أعطاه اهللا  ,احلديث نعم صحيح الشيخ:

  ما فيه إشكال . ,فكأنه عمل

اهللا سبحانه وتعاىل برغبة ورهبة وظن باهللا سبحانه وتعاىل أن ال جييب دعائه ألنه يأكل  دعاإنسان إذا  السائل:

  هل هذا يدخل يف الظن باهللا ظن السوء ؟ ,يأكل الرباألنه أموال الناس بالباطل أو 

  مستهزئ باهللا؛ كيف تدع اهللا وأنت تعرف أنه ما جييبك؟  أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك الشيخ:

  كلما انتهت الصالة يدع اهللا سبحانه وتعاىل ؟  , بعض الناسهو يقول كذا السائل:

يتهم  ماما يصلح، ال تفكر أن أحدا يدع اهللا إال وهو يؤمل اإلجابة؛ قد يتهم نفسه لكن يف جانب اهللا  الشيخ:

رّيح مادام أنك تعرف أنك غري مقبول ال أنت وال دعائك  ,نفسكرّيح  , ونقولحيسرت ن ناهللا بعدم اإلجابة؛ ولك

  اإلنسان يرجوا اهللا سبحانه وتعاىل ما عمل شيئا .أن ال نفسك؛ فاإلنسان يلح ويرجوا؛ لو 

يبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خالف به إذا عصاه لما يثيومن ظن به أنه يث" : الطالب

  ."ما تقتضيه حكمته وحمده وخالف ما هو أهله وما ال يفعله 



؛ إنسان مثال يفعل املعصية ويقول , بل هو استهزاء وسخريةهذا معلوم واضح؛ هذا من أكرب سوء الظن: الشيخ

  قد ظن باهللا ظن السوء.بين عليها، هذا ال أحد يفعل هذا الفعل إال وهو أث اللهم

اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه  ثموأوضع في معاصيه " ومن ظن به أنه إذ أغضبه وأسخطه : الطالب

وذلك  ,ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجوا بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء

  ."زيادة في بعده من اهللا وفي عذابه 

  جنس الشرك الذي سبق ذكره .هذا من : الشيخ

تسليطا مستقرا دائما في  هومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم أعداء" : الطالب

وظلموا أهل بيته وسلبوهم  لما مات استبدوا باألمر دون وصيه,ف ,وابتاله بهم ال يفارقونه ,حياته وفي مماته

أهل ا من غير جرم وال ذنب ألوليائه و وكانت العزة والغلبة والقهر ألعدائه وأعدائهم دائم ,حقهم وأذلوهم

ديلهم دين نبيهم وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه بهم وتوهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقالحق 

بل حصل هذا  ,وجنده وال ينصرهم وال يديلهم بل يديلهم أعدائهم عليهم أبدا أو أنه ال يقدر على ذلك

مبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته يسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما البغير قدرته وال مشيئته، ثم جعل 

إنه قادر على أن ينصرهم يجعل لهم الدولة  :سواء قالوا ,فقد ظن به أقبح الظن وأسوئه ,تظنه الرافضة

وذلك من ظن السوء  ,فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده ,والظفر أو أنه غير قادر على ذلك

وال ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم؛ وكان الواجب أن  ,به

 :فقالوا ,واستجاروا من الرمضاء بالنار ,يفعل خالف ذلك؛ لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه

فإنه ال يقدر على أفعال عباده وال هي داخلة  ,نصر أوليائههللا وال له قدرة على دفعه و يئة الم يكن هذا بمش

  ." ن إخوانهم المجوس والثنوية بربهمظ فظنوا به ,تحت قدرته

كما عرفتم يشري ا رمحه اهللا إىل الرافضة؛ الرافضة يقولون إن الصحابة رضي اهللا عنهم ملا   : هذه اجلملةالشيخ

ووصيه هو علي بن أيب طالب؛ ويقولون إن الرسول  ليه وسلم استبدوا باألمر دون وصيه,هللا عمات النيب صلى ا

واستبدوا  ,وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أيب طالب ,صلى اهللا عليه وسلم أوصى باخلالفة لعلي

"  :على منرب الكوفة يعلن وكان يقول ,مع أن علي بن أيب طالب بايعهما واستجاب هلما ومل يعارض ,باألمر دونه

 :عثمان وأحيانا ال يقول يسكت، ومع ذلك يقولون :أحيانا يقول "خير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 

إن هذين الرجلني ظاملان عاصيان فاسقان كافران منافقان نسأل اهللا العافية؛ مث يقولون أيضا الصحابة كلهم ارتدوا 



كفارا إال نفرا قليال فهم بقوا على اإلسالم؛ وهذا الشك أنه طعن يف اهللا ويف كتاب اهللا ويف سنة   ,على أدبارهم

   حىت الذين يوالوم هو طعن فيهم. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف الصحابة أنفسهم

تار لنبيه مثل هؤالء ينايف إذا كان الصحابة ذه املثابة فإن كون اهللا عزوجل خي :أما كونه طعنا يف اهللا فإننا نقول

ألن احلكمة تقتضي أن خيتار اهللا لصحبة نبيه خري اخللق؛ وأما كونه طعنا يف شريعة اهللا فألن الشريعة إمنا  ,احلكمة

وصلت إلينا عن طريقهم؛ من الذي نقلها لنا ؟ الصحابة؛ فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف ميكن أن نقبل مبا 

وأقروا هلم باخلالفة  ,يف الصحابة حىت من والوهم فظاهر؛ ألن املوالني هلم كلهم بايعوهمنقل؛ وأما كونه طعنا 

وعمر وأقروا هلم بالفضل؛ وهل أحد أجربهم على ذلك ؟ أبدا مل جيربهم أحد على ذلك؛ كانوا يعارضون أبا بكر 

م يف هذا األمر العظيم؛ فهم فكيف ال يعلنون خالفه ,ويعلنون خالفهم ,يف املسائل البسيطة اخلالفية يف الفقه

يعين يتهمون من يوالوم كعلي بن أيب طالب باملداهنة وعدم  ,بني أمرين؛ إما أن يتهموهم باملداهنة يف دين اهللا

عدم إنفاذ وصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإعالا؛ وإما أن ينهزموا ويقولوا إنه ال وصية و  ,األخذ مبا جيب

ا وقع، أن األمر كان كما وقع؛ وكيف ميكن اهللا هلذين الظاملني الفاسقني املنافقني الكافرين لعلي وأن األمر كان كم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يضجيع ابل أن يكون ,خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمته اأن يكون

؛ ما أدري عن الرافضة هذا املسلم وسلم سلم عليهم أيا كان إىل جنبه، إذا سلم أحد على الرسول صلى اهللا عليه

؛ فعلى كل حال هؤالء ا؛ ولكن الزم قوهلم أال يسلموا عليهم؟ إذا سلموا على الرسول هل يسلمون عليهما أم ال

  الشك أم ظنوا باهللا ظن السوء وأقبح السوء وأسوء الظن ـ نسأل اهللا العافية .

بعد من يب إذا عصاه؛ فإذا عصى املرء مث تاب ن به أنه يثبارك اهللا فيك ! يقول ابن القيم: ومن ظشيخ : السائل

   أولئك يبدل اهللا سيئاتهم حسنات )) ؟ ((اللهم أثبين عليها استدالال بقوله تعاىل:  :فقال ,املعصية

 :، يشرب اخلمر ويقولهابين عليأثاهللا  :بعد التوبة ؛ لكن هذا يفعل املعصية ويقولأي ال، أثبين عليها : الشيخ

  نعم هذه طاعة . ,اللهم إين سلك أن تقبل مين

هل  ,العصيةهذه وهو مصر على  ,اللهم اهدين :الذين يصرون املعاصي ملا تأتيهم نصيحة يقول: بعض السائل

   يكون داخل يف ظن السوء ؟

  , أو أراد بس دفع املالمة عنه. هل إنه صادق ,ما ندري عن قلبه: الشيخ

   هذا يا شيخ..الظاهر : السائل

هل منعك اهللا  :ألن نقول ,ولكن هذا ليس بدافع للمالمة ,نعم هو ظاهر حاله أنه يريد دفع املالمة فقط: الشيخ

  اهلدى ؟ أبدا، أمرك باهلدى ودلك عليه .



   ما هي الثنوية ؟: السائل

 ,إن للعامل خالقني اثنني النور والظلمة؛ فالنور خيلق اخلري : يقولون ,هؤالء طائفة من اوس ,الثنوية: الشيخ

ألنه نور والظلمة  ,بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة ,ومع ذلك ليسوا يقولون إما سواء ,والظلمة ختلق الشر

 نهذا فهي قاصرة من هذا الوجه؛ ,وآثار الظلمة الشر ,وأيضا آثار النور اخلري , فهو يف ذاته أفضل منه,ظلمة

الذي ال أول له، وهلم يف  إن النور قدمي، والقدمي عندهم مبعىن األزيل :ها؛ الوجه الثالث: يقولونوجهان يف قصور 

يعين حىت الثنوية ملا قالوا بأن للعامل  ,الظلمة قوالن: قول إا حمدثة، وقول إا قدمية؛ إذا فالنور أفضل من الظلمة

النور أفضل من هذه الوجوه الثالثة؛ ولعلك قد مسعت قول أن بل عندهم  ,خالقني مل يقولوا بتساوي اخلالقني

  املتنيب وهو خياطب ممدوحه :

  أن املانوية تكذب ختّرب دك من يد   وكم لظالم الليل عن

الظلمة ختلق الشر، إذا كنا يف الليل جييء اخلري وإال ما جييء ؟ ال ما جييء؛  :نوية يقولون: يعين نعمة؛ خترب املايد

نوية اال عندهم ما جييء، الظلمة موجبها الشر؛ فهو يقول ظالم الليل جيينا اخلري منك؛ فهو يدل على أن امل ,ال

, وإال الشك بل هي ختلق اخلري أيضا؛ هذا على كل حال شاعر ,وأن الظلمة ليست ال ختلق إال الشر ,تكذب

  ن األمر كله بيد اهللا عزوجل .أ

وأنه أولى بالنصر والظفر  ,مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن كل مبطل وكافر ومبتدع" و : الطالب

ء؛ فإن غالب فأكثر الخلق بل كلهم إال من شاء اهللا يظنون باهللا غير الحق ظن السو  ,والعلو من خصومه

ولسان حاله يقول ظلمني  ,الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه اهللا بني آدم يعتقد أنه مبخوس

ومن  ,ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره وال يتجاسر على التصريح به ,ا أستحقهربي ومنعني م

 من؛ فاقدح زنادا اياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزنادنفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطو فتش 

ومالمة له واقتراحا تبا على القدر ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تع شئت ينبئك شراره عما في زناده؛

  ." وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ,عليه خالف ما جرى به

يش أنا أكثر أستحق أكثر من كذا، ملاذا ال وبالقدر؛ القدر يقولون هذا ظلم لفيكون حينئذ كافرا بالشرع : الشيخ

ك رجل ال أصل الفالنية؛ وذايلة ويعطي فالن وفالن كذا وكذا، أنا أحق م، أنا من أبناء القب هذا, يعطيين اهللا إال

مع ظنه اهللا عز وجل, من الدراهم أو من العلم أو من اجلاه وأنا ال أعطى؛ فيعرتض على  , كيف يعطى هذاله

  .ـظن السوء باهللا من ناحية الشرع ـ اهللا املستعان 



ذي تنجوا من وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؛ فإن تنجوا منها  ,فمستقل ومستكثر" : الطالب

   ."خالك ناجيا عظيمة وإال فإني ال إ

 وصية ابن القيم رمحه اهللا ينبغي أن جنعلها على كل حال يا إخواين , اهللا أكرب,ال أظنك :ال إخالك أي: الشيخ

من وجد  (أعيننا؛ فتش نفسك هل أنت سامل؛ إن كنت ساملا فقد قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي: نصب 

ومن وجد سوى ذلك فال يلومن إال  ( :تكن ساملا فقد قال اهللا يف احلديث نفسه ملوإن خيرا فليحمد اهللا ) 

 ،والعاقل إذا الم نفسه عدهلا، كل إنسان يالم فسوف يعدل نفسه عما يالم به؛ فأنتم فتشوا أنفسكم نفسه )

انظروا يف قلوبكم، انظروا يف أعمالكم، انظروا يف أخالقكم، انظروا يف معاملتكم مع اهللا، أوصي نفسي وإياكم 

  اهللا املستعان . ,ويزن نفسه قبل أن توزن ,ذا حىت حياسب اإلنسان نفسه قبل أن حتاسب

كل وقت من ظن   هليستغفر وليتب إلى اهللا تعالى و  ,فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع" : الطالب

  ." .هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر التيوليظن السوء بنفسه  ,بربه ظن السوء

اللهم قني شر نفسي وألهمني  نعوذ باهللا من شرور أنفسنا ) ( (وهلذا كان الرسول يقول يف خطبته: : الشيخ

  رشده ) .

فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين  ,المركبة على الجهل والظلم ,ومنبع كل شر" ... : الطالب

المنزه  ,الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة ,وأعدل العادلين وأرحم الراحمين

وصفاته كذلك  ,عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه؛ فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه

   ه كلها حسنى:ورحمة وعدل؛ وأسماؤ ة وأفعال كذلك، كلها حكمة ومصلح

  فال تظنن بربك ظن  سوء     فإن اهللا أولى بالجميل

  وكيف بظالم جان جهول  تظنن بنفسك قط خيرا وال 

  وقل يا نفس مأوى كل سوء   أيرجى الخير من ميت بخيل

  مستحيلكالكذاك وخيرها       وظن بنفسك السوء تجدها

  هب الرب الجليلوما بك من تقى فيها وخير    فتلك موا

  ".من الرحمن فاشكر للدليل     وليس بها وال منها ولكن

  ...حاجة فيه ما  أظن معناها واضحواهللا أبيات جيدة؛ : الشيخ



وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير  والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكالم من قوله: ((" : الطالب

هل لنا من األمر  الذي صدر عن ظنهم الباطل وهو قولهم: (( الحق ظن الجاهلية )) ثم أخبر عن الكالم

 لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا )) فليس مقصودهم بالكلمة األولى من شيء ))؛ وقولهم: ((

, ولما إثبات القدر ورد األمر كله إلى اهللا؛ ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة األولى لما ذموا عليه والثانية

قل إن األمر كله هللا )) وال كان مصدر هذا الكالم ظن الجاهلية؛ ولهذا قال غير  عليه بقوله: ((الرد  حسن

  ." بالقدر التكذيبإن ظنهم الباطل هاهنا هو  :واحد من المفسرين

لو شاء اهللا ما  ((كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة؛ ملا قال املشركون: : انظر إىل الكلمة,  الشيخ

 )) ولو شاء اهللا ما أشركوا ((رد اهللا هذه احلجة؛ وملا أراد تسلية حممد صلى اهللا عليه وسلم قال:  نا ))أشرك

ولو شاء اهللا ما أشركوا  ((واحدة حجة يف موضع غري حجة يف موضع؛ قول اهللا تعاىل: الكلمة الفصارت هذه 

ليسلي الرسول عليه الصالة والسالم  ,علهم مشركونليبني لنبيه أن األمر بيد اهللا، أن األمر بيد اهللا هو الذي ج ))

قصدهم بذلك معارضة الشرع و  لو شاء اهللا ما أشركنا )) ((ويرد األمر إىل مشيئته سبحانه وتعاىل؛ وملا قالوا: 

كذلك كذب الذين من  ((صار ذلك مردودا غري مقبول؛ هلذا قال:  ,واالستمرار على ما هم عليه ,بالقدر

   .كذبوا بالشرع حمتجني بالقدر حىت ذاقوا بأسنا  ,يعين ما كذبوا بالقدر بأسنا ))قبلهم حتى ذاقوا 

  ...: السائل

ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء؛ رمبا يوفق للصرب؛ لكن صرب األنبياء ال يعدله صرب؛ أيوب ابتلي ببالء : الشيخ

  عظيم وصرب .

  مأمون ؟ معبعض السلف  قالإن اهللا ال يغفر ذنب فالن كما  :هل جيوز أن نقول :السائل

إذا كان هذا الظن استبعادا لرمحة اهللا فهذا حرام ومن ظن السوء؛ ألن اإلنسان جيب أن يعلم أن اهللا بيده  :الشيخ

مقاليد كل شيء؛ وكم من إنسان كان عدوا لإلسالم منابذا لإلسالم مث صار من أنصار اإلسالم؛ وإن كان قصده 

يعين معناه أنه يظن أن اهللا ال يغفر له  ,األدلة الشرعية ال باعتبار القدر فهذا ال بأس بهال يغفر اهللا لفالن ملقتضى 

  ، ال أن اهللا ال يوفقه للتوبة يف املستقبل فيتوب؛ فهذا الفرق .ما فعل

هم لما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم اهللا عزوجل تبعا لهم يسمعون من" ... : الطالب

ظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ في هذا ال

وأن األمر لو كان إليهم لما نفذ  ,القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم قادرين على دفعه

وقدره وجرى به  ه )) فال يكون إال ما سبق به قضاؤ قل إن األمر كله هللا القضاء؛ فأكذبهم اهللا بقوله: ((



لم يكن شاءه الناس أم لم  وما شاء اهللا كان والبد شاء الناس أن أبوا، وما لم يشأ ,علمه وكتابه السابق

؛ وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي ال سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من يشاؤوه

كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب   وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد ,األمر شيء أو لم يكن لكم

عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم والبد سواء كان لهم من األمر شيء أو لم يكن؛ وهذا من أظهر 

  ." ه اهللا وأن يشاء ما ال يقعة الذين يجوزون أن يقع ما ال يشاؤ األشياء إبطاال لقول القدرية النفا

فصل، ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي " قال ابن القيم يف سياق غزوة أحد: : الطالب

ابتالء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من اإليمان والنفاق؛ فالمؤمن ال يزداد بذلك إال إيمانا وتسليما؛ 

هي ذكر حكمة أخرى و  والمنافق ومن في قلبه مرض البد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه؛ ثم

تقليصه وتنقيته وتهذيبه؛ فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل  تمحيص ما في قلوب المؤمنين, وهو

النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيالء الغفلة ما يضاد ما أورع فيها من اإليمان واإلسالم والبر 

قضت هذه المخالطة ولم تتمحص منه؛ فا لص منوالتقوى؛ فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخ

حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والباليا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه 

طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإال خيف عليه منه الفساد والهالك؛ فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه 

فلهم عليهم  ,نهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهمالكسرة والهزيمة وقتل من قتل م

  ."النعمة التامة في هذا وهذا 

ذكر املؤلف حكمتني من احلكم الكثرية اليت ذكرها يف هذه الغزوة اليت حصل  : بسم اهللا الرمحن الرحيم:الشيخ

أن يتبني املؤمن من املنافق إال باالبتالء؛  وهي ابتالء ما يف الصدور؛ ألنه ال ميكن ,فيها ما حصل على املؤمنني

وكم من إنسان كان ماشيا جاريا على حاله فإذا ابتلي ببلية تبني إميانه من نفاقه؛ فهذه من احلكم؛ من احلكم 

أيضا متحيص ما يف الصدور يعين ختليصه وتنقيته؛ وذلك كما قال ابن القيم رمحه اهللا: أن القلوب إذا كانت يف 

ت على ما هي عليه وعرض هلا من الفساد ما يعرض؛ فإذا حمصت ونقيت صارت نقية بيضاء عافية استمر 

  خبالف ما إذا مل تصب بأذى فإنه ال حيصل بذلك التمحيص .

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم وأنه بسبب  " : الطالب

 احتى تولوا؛ فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد به ك األعماللكسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بت

 ,عدوهم قوة؛ فإن األعمال جند للعبد وجند عليه والبد؛ فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره

ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه  ,فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها



والعبد ال يشعر أو يشعر ويتعامى؛  ,عمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشريغزوا عدوه؛ فأ

  ."مله بعثه له الشيطان واستزله به عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عففرارا اإلنسان من 

بسبب أعماهلم هذا أيضا فيها بيان من احلكم أن من توىل من املؤمنني الصادقني يف ذلك اليوم فإن ذلك : الشيخ

أي طلب زللهم حىت زلوا؛ والسيئات يتبع بعضها بعضا كما أن احلسنات يتبع بعضها  ,اليت استزهلم الشيطان ا

فإن تولوا فاعلم  ((بعضا؛ فقد يزل الرجل الصاحل مبعصية واحدة جتره إىل معاصي أخرى، كما قال اهللا تعاىل: 

أي بسبب إعراضه عن  ,يل اإلنسان عن احلق يكون بسبب منهفتو  اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ))أنما يريد 

  ربه.

وإنما كان عارضا عفا  ,ألن هذا الفرار لم يكن عن نفاق والشك ,ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم" : الطالب

سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما  مفعاد شجاعة اإليمان وثباته إلى مركزها ونصابها؛ ثم كرر عليه ,اهللا عنه

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا  ا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم فقال: ((أتو 

  ."وذكر هذا  قل هو من عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير ))

أىن هذا، يعين كيف زم وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا  :هؤالء قالوا ملا حصل ما حصل يف غزوة أحد قالوا: الشيخ

أو لما أصابتكم مصيبة قد  ((عليه وسلم وحنن جند احلق وأولئك أولياء الشيطان فهزمونا ؟ قال اهللا تعاىل: 

قد أصبتم مثليها  ((ويف قوله:  قل هو من عند أنفسكم )) ((قال اهللا تعاىل: أصبتم مثليها قلتم أنى هذا )) 

هم الذين رحبوا ألم أصابوا مثليها، ففي غزوة بدر كان الذين قتلوا من  واية ظاهرة هلم حيث أم يكونتسل ))

؛ فأولئك املشركني سبعني والذين أسروا سبعني؛ ويف غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة سبعني رجال

 ((قال: منهم سبعون فقط؛ ومع ذلك  ء إمنا استشهدوهؤال ,سبعون هذه مائة وأربعون قتل منهم سبعون وأسر

يف الصحيح أن رجال جاء إىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا و  ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين ))

تاب عثمان ـ أن يسب عثمان رضي اهللا عنه أن يغ يريدو عنهما وهو مستظل يف ظل الكعبة فقال له: إن عثمان ـ 

اخلوارج يأتون باملتشابه،  هذا, ومل يبايع بيعة الرضوان؛ شف كيف  ,وفر يف أحد ,قال له: إن عثمان ختلف يف بدر

بدر فإن النيب صلى اهللا  يفتشابه؛ فقال له ابن عمر رضي اهللا عنه قال له: أما ختلفه املكل مبطل كل مبتدع يأيت ب

فطلب منه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتخلف من أجل أن  ,وإمنا خرج للعري ,عليه وسلم مل خيرج لقتال

أمر الرسول ومع ذلك مل يكن اخلروج بأي ابنة الرسول اليت هي زوج عثمان رضي اهللا عنه؛ إذا ختلف  ,ميرض ابنته

يكن؛  وإذا عفا فكأن شيئا مل ولقد عفا عنكم )) ((لغزوة؛ وأما فراره يف أحد فإن اهللا تعاىل قال فيه ويف غريه: 

وملا حصلت البيعة قال  ,وأما أنه مل يبايع بيعة رضوان فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسله إىل قريش ليفاوضهم



فبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده الكرمية عن  ؛) هذه يد عثمان( النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده الكرمية: 

 ,ارجع به إىل قومك :ثمان خري من يد عثمان لعثمان، مث قالفكانت يد رسول صلى اهللا عليه وسلم لع ,عثمان

ارجع ا إىل قومك؛ وهكذا جيب على كل إنسان أن يدافع عن أخيه  :، قالمرسله ايعين كأنه فهم أن أحد

ألن أهل الشر الذين يف قلوم زيغ يتبعون املتشابه  ,وأن حيذر من كيد أهل الشر ,املؤمن مىت وجد لذلك مدفعا

  ا به على الناس .ليشبهو 

حرف  قل )) ((عالمة استفهام مث قال: بعدها وضع  قلتم أنى هذا )) (( :اآليةيف  شيخ هنا جاء: السائل

  مثل االصطالحات اإلمالئية هل هذا جيوز يف القرآن ؟ ,مبتدأ

ألجل االستشهاد؛ وهلذا ليس من  هوأن هذه اآلية مل تسق من أجل التالوة إمنا ـ بارك اهللا فيك ـ أوال : الشيخ

كما جرى ذلك عن النيب عليه   ,السنة أن يستعني اإلنسان باهللا من الشيطان الرجيم عند تالوة اآلية لالستشهاد

م ألنه مل يقصد ل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيو يق رات ويستشهد باآليات القرآنية والالصالة والسالم عدة م

  التالوة. 

كتابة القرآن مبقتضى القواعد املعاصرة واخلروج عن خط عثمان رضي اهللا عنه فيه للعلماء ثالثة   ن مسألةوثانيا أ

أقوال؛ القول األول: أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغري الرسم العثماين؛ القول الثاين: أنه جائز مطلقا؛ ألن 

ر سوى هذا لرسم به املصحف يف الزمن األول؛ بدليل أنه لو قدر أن هناك رمسا آخ ,الرسم العثماين مل يتعبد به

ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم يف  ,أي شكل احلروف والكلمات ليس متعبدا به به,فالرسم ليس متعبدا 

ذلك الوقت على غري هذه الصفة لرسم املصحف به؛ وهلذا أمجع العلماء على جواز تنقيط احلروف وإعراا 

ط وليس فيه حركات؛ والقول الثالث: التفصيل بأنه إذا كتب ملتعلم ق ليس فيه نق, مع أنه فيما سبوتشكليها

فليكتب على حسب القواعد املألوفة عنده من أجل أن ال يغري، وإن كتب لعامل فيكتب على قواعد املصحف 

لصلواة وكذلك الربوا ، ولقرأ اثماين ملتعلم لقرأ الزكاة الزكوةالعثماين؛ ألنه مثال لو كتبنا على القواعد الرسم الع

وهكذا؛ فاملتعلم يكتب له على حسب القاعدة اليت يعرفها حىت ال يغري يف القرآن؛ هذا القول وسط بني القولني؛ 

حرتام آراء العلماء ؛ لكن القول الوسط فيه نوع من اوعندي أنه من حيث النظر أن القول باجلواز مطلقا أصح

ابع هنا كأنه ملا مل يكن املقصود بذلك التالوة إمنا هو االستشهاد كتبها على حتصيل املقصود؛ فالطرمحهم اهللا وفيه 

 تقدير اللغة .



ن مسألة كتابة القرآن مبقتضى القواعد املعاصرة واخلروج عن خط عثمان رضي اهللا عنه فيه ... وثانيا أ: الشيخ

للعلماء ثالثة أقوال؛ القول األول: أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغري الرسم العثماين؛ القول الثاين: أنه 

أنه لو قدر أن هناك رمسا آخر سوى هذا لرسم به املصحف جائز مطلقا؛ ألن الرسم العثماين مل يتعبد به بدليل 

أي شكل احلروف والكلمات ليس متعبدا به ودليل ذلك ما قلت أنه لو   زمن األول؛ فالرسم ليس متعبدا بهيف ال

كان الرسم يف ذلك الوقت على غري هذه الصفة لرسم املصحف به؛ وهلذا أمجع العلماء على جواز تنقيط 

وتشكليها مع أنه فيما سبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات؛ والقول الثالث: التفصيل بأنه إذا  احلروف وإعراا 

كتب ملتعلم فليكتب على حسب القواعد املألوفة عنده من أجل أن ال يغري، وإن كتب لعامل فيكتب على قواعد 

، ولقرأ الصلواة وكذلك أ الزكاة الزكوةالرسم العثماين ملتعلم لقر املصحف العثماين؛ ألنه مثال لو كتبنا على القواعد 

الربوا وهكذا؛ فاملتعلم يكتب له على حسب القاعدة اليت يعرفها حىت ال يغري يف القرآن؛ هذا القول وسط بني 

القولني؛ وعندي أنه من حيث النظر أن القول باجلواز مطلقا أصح؛ لكن القول الوسط فيه نوع من االحرتام آراء 

هنا كأنه ملا مل يكن املقصود بذلك التالوة إمنا هو االستشهاد   وفيه حيصل املقصود؛ فالطابع هم اهللالعلماء رمح

  ؛ قصدي على ما تقتضيه القواعد املعروفة .تقدير اللغةكتبها على 

(  :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم وضع يده الكرمية على يده وقالأيف رد ابن عمر على اخلارجي : قلتم السائل

لصحابة والتابعني هذه الكلمة على غري النيب صلى اهللا عليه وسلم، على ايطلق من  انسمع كثري  )ن عثمالهذه 

  بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ ةهل هي خاص وعلى من يستحق,

كرب جسمه ما هو  , لو تكون يده  عطاء فهو كرمي ويده كرمية؛ البخيل ليس بكرمي: أبدا، كرمي كل إنسان مالشيخ

  كرمي؛ 

  : هل ورد إطالقها من الصحابة ؟ السائل

  .وهي غنم إياك وكرائم أمواهلم ) اللغة العربية تقتضي هكذا ( ما أدري, ولكن :الشيخ

بعد أعوذ باهللا من الشيطان  :من القرآن يف اخلطب أو يف الكتب يقولونمتر اآليات بعض الناس عندما  :السائل

   هل هذا مشروع ؟ ,الرجيم مث يقرأ اآلية

ال، هذا غري مشروع؛ إذا كان الرسول عليه الصالة والسالم مل يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه اآليات  :الشيخ

   استشهادا فال يكون مشروعا .

   ينكر على قائله يا شيخ ؟ :السائل

  ال، لكن تبني له.تنهاه ، أما كأنك تزجره يبني له :الشيخ



وما أصابكم من مصيبة فبما   ية فقال: ((وذكر هذا فيما هو أعم من ذلك في السور المك" الطالب: 

  ."كسبت أيديكم )) 

؛ ما نزل قبل اهلجرة فهو مكي ولو نزل يف غري مكة، وما نزل بعد اهلجرة فهو مدين : ما هي السور املكية ؟الشيخ

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم  ((ولو نزل يف مكة؛ وعلى هذا فقوله تعاىل: 

  نزلت على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو يف عرفة وهي مدنية  . م دينا ))اإلسال

ما أصابك  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير )) وقال: (( فقال: ((" : الطالب

من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك )) فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة؛ فالنعمة 

العدل ملك؛ فاألول فضله والثاني عدله, و من اهللا من بها عليه؛ والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وع

إن  يتقلب بين فضله وعدله جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاءه، وختم اآلية األولى بقوله: ((

بعموم قدرته مع عدله وأنه  قل هو من عند أنفسكم )) إعالما لهم اهللا على كل شيء قدير )) بعد قوله: ((

عادل قادر؛ وفي ذلك إثبات القدر والسبب؛ فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم وذكر عموم القدرة 

لمن شاء  وأضافها إلى نفسه فاألول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر فهو يشاكل قوله: ((

  ." مين ))منكم أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العال

 :يف اآليات املدينة موافقة ملا نزل طيب املؤلف رمحه اهللا يقول اآليات املكيةكالم واضح ما فيه إشكال؛ : الشيخ

ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير )) (( ((

فالحسنة والسيئة هاهنا "  :كلها من اهللا؛ يقول  أنت السبب وإال فهي :يعين أصابك من سيئة فمن نفسك ))

النعمة يعين احلسنة والسيئة املصيبة؛ فالنعمة من اهللا من ا عليك واملصيبة إمنا نشأت من  ،" النعمة والمصيبة

" مبا عملت وهذا عدله؛ يقول: ألنه جازاك  و النعمة فضله والثاين عدله، عدلقبل نفسك وعملك؛ فاألول وه

؟ فضل اهللا، وعدله عدل اهللا؛ وجار عليه فضله ماض فيه حكمه  فضل من ؛" لب بين فضله وعدلهيتق والعبد

ماض فيه حكمه كما قال اهللا  وما بكم من نعمة فمن اهللا ))؛ ((يعين أن فضل اهللا جار عليه  ,عدل فيه قضاء

فيه جور كما قال  فهو عدل ليس  أي ما يقضيه عليك عدل فيه قضاءه له الحكم وإليه ترجعون ))؛ ((تعاىل: 

: (( بعد قولهإن اهللا على كل شيء قدير ))  ((وختم اآلية األوىل بقوله:  وال يظلم ربك أحدا )) ((اهللا تعاىل: 

القدرة أخذناها  ؛" إعالما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر ":  يقول قل هو من عند أنفسكم ))

ما يعين  قل هو من عند أنفسكم )) ((والعدل من قوله:  شيء قدير )) (( إن اهللا على كلمن قوله: 



ظلمناكم؛ إعالما هلم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر؛ ويف ذلك إثبات القدر والسبب؛ السبب يف قوله: 

ويف ذلك إثبات القدر والسبب  إن اهللا على كل شيء قدير ))؛ (( :والقدر قل هو من عند أنفسكم )) ((

والثاين  ,وذكر عموم القدرة وأضافها إىل نفسه؛ واضح ؟ فاألول ينفي اجلرب ,فذكر السبب وأضافه إىل نفوسهم

الذين  ,ينفي القول بإبطال القدر ات األسباب ينفي اجلرب؛ والثاين:؟ إثب ينفي القول بإبطال القدر؛ األول ما هو

إن اهللا ال يعلم  :حىت إن غالم يقولون بعمله,عالقة له يف فعل العبد وأن العبد مستقل يقولون إن اهللا عزوجل ال 

وما  ((وهذا فيه نفي اجلرب لمن شاء منكم أن يستقيم ))  ((أفعال العباد حىت تقع منهم؛ فهو يشاكك قوله: 

  فيه إثبات القدر . )) تشاءون إال أن يشاء اهللا

هذا  الشيخ: بعض الصحابة وهم الرماة ولكن العقاب عم كل اجليش ؟العصيان يف أحد حصل من  السائل:

إشكال جيد فهمتموه ؟ يعين يقول: إن العصيان يف أحد حصل من الرماة وهم مخسون رجال من سبعمائة رجل 

أمل تر أن اهللا خياطب  ,وشيئا واحدا لى هذا أن األمة تعترب جسدا واحدافهمتم ؟ اجلواب ع ,اجلميع من ما هو

وإذ قتلتم نفسا فادارءتم  ((ويقول:  وإذ نحيناكم من آل فرعون )) ((إسرائيل يف عهد الرسول فيقول هلم:  بين

وال أدركوا موسى؛ مع أم ما قالوه  وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اهللا جهرة )) ((ويقول:  فيها ))

كان شؤم هذه املعصية من الرماة صار على اجلميع سب فعل الواحد منها إىل اجلميع؛ وهلذا  نلكن األمة الواحدة ي

.  

وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة وهي أن هذا األمر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء " : الطالب

لصرفه عنكم فال تطلبوا كشف أمثاله من غيره وال تتكلوا على سواه؛ وكشف هذا المعنى وأوضحه كل 

 بكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا )) وهو اإلذن الكوني القدري ال الشرعياإليضاح في قوله: (( وما أصا

  ." )) وما هم بضارهم به من أحد إال بإذن اهللا الديني، كقوله في السحر: ((

والتكوين؛ والشرعي باخللق ؛ فالقدري ما يتعلق وقدري ؛شرعي :استفدنا من هذا البحث أن اإلذن نوعان: الشيخ

؟  إيشهذا  أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا )) ((ع؛ ففي قوله تعاىل: ما يتعلق بالتشري

شرعوا لهم  (( :ألنه وقعال أذن به قدرا,  ؟ ؟ هل أذن به قدرا الأو  ,ألنه أذن به قدرا ,شرعي أو قدري ؟ نعم

قل آهللا أذن لكم أم على اهللا  (( ؛فقد أذن اهللا به قدرا لكن مل يأذن به شرعا من الدين ما لم يأذن به اهللا ))

 (( :كوين، هذا كوين؛ هنا أيضا  إال بإذنه )) (( من ذا الذي يشفع عنده :نعم هذا شرعي؛ طيب ؟ تفترون ))

أحد إال بإذن وما هم بضارين به من  ((هذا أيضا كوين؛ طيب وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا )) 

  ؟ كوين، ألن اهللا ال يأذن بالضرر بالسحر. اهللا ))



أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه  " ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهي: الطالب

 هبما في نفوسهم فسمع أحد الفريقين من اآلخر تمييزا ظاهرا؛ وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين

وكيف يحرم صاحبه سعادة  ,ول إليهبه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤ المؤمنون وسمعوا رد اهللا عليهم وجوا

 ,بالغةالدنيا واآلخرة؛ فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة  بالمساءة فيالدنيا واآلخرة؛ فيعود عليه 

ه وتعريف بأسباب الخير والشر تخويف وإرشاد وتنبيوكم فيها من تحذير و  ,غةونعمة على المؤمنين ساب

ومآلهما وعاقبتهما؛ وما عز نبيه وأوليائه وعن من قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى 

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون  الرضى بما قضاه لها؛ فقال: ((

أال خوف عليهم وال هم  ون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهمفرحين بما آتاهم اهللا من فضله ويستبشر 

 ,وجريان الرزق المستمر عليهم ,فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده يحزنون ))

  ". وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا ,وفرحهم بما آتاهم من فضله

؟ فأنت  فرح بالشيء يكون ذلك رضا وزيادة؛ أليس كذلك يعين من الفرح أعلى من الرضا؛ فاإلنسان إذا: الشيخ

 ((لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا؛ وهلذا قال:  ,قد ترضى بالشيء لكن ال يظهر عليك أثره بالفرح

لكن يف الذين قتلوا يف  رضي اهللا عنهم ورضوا عنه )) ((: قال يف املؤمنني فرحين بما آتاهم اهللا من فضله ))

  فرحين بما آتاهم اهللا من فضله )). ((سبيل اهللا قال: 

  : الرضا باملصيبة هل يلزم منه الفرحة ؟ السائل

ال، ما يلزم ألن الفرح أعلى من الرضا؛ والشيء إذا كان أدىن ال يلزم منه وجود األعلى؛ لكن إذا وجد : الشيخ

  . على لزم وجود األدىناأل

   يؤخذ منه صفة القرب هللا خاصة باملؤمنني فقط ؟هل  :السائل

 ,تقسيم القرب؛ واملؤلف رمحه اهللا يرى أن القرب ينقسم إىل عموم وخصوص ال ما يؤخذ، ألنه ما أراد :الشيخ

ويقول إن اهللا ال يقرب من  ,خبالف شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فإنه ال يرى القرب إال خاصا فقط

أما قربه من الكافر فال خبالف املعية، املعية مع كل أحد حىت  ,إمنا قربه من املؤمنني أو الداعني ,الكافر أبدا

 إذ يبيتون ما ال يرضى من القول )) (( وهو معهم ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم )) (( (( :الكفار

ونحن أقرب  ((أجاب عن قوله تعاىل: وأما القرب فال يكون إال للمؤمنني، و  وكان اهللا بما يعملون محيطا ))

ولقد خلقنا اإلنسان  ((وكذلك قوله تعاىل:  ,بأن املراد بذلك قرب املالئكة إليه منكم ولكن ال تبصرون ))



قال املراد بذلك قرب املالئكة الذين يكتبون؛  ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ))

   .أقرب ))  ((هذه مقيدة بقوله:  )إذ يتلقى ) ((وقال إن قوله: 

   ما هو الراجح شيخ ؟: السائل

  كالم شيخ اإلسالم أرجح أنه خاص فقط .  ,شيخ اإلسالم كالمالراجح  : الشيخ

واستبشارهم بما يجدد لهم   ,تم سرورهم ونعيمهمم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يواستبشاره" : الطالب

أعظم مننه ونعمه عليهم من كل وقت من نعمته وكرامته؛ وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو 

وهي  ,ولم يبق لها أثر البتة ,كل محنة تنالهم وبلية تالشت في جنب هذه المنة والنعمةبها  التي إن قابلوا 

وينقذهم  ,لو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةمنته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يت

من الضالل الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفالح ومن الظلمة إلى النور ومن 

له أمر يسير جدا في جنب  العظيم الجهل إلى العلم؛ فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير

فأعلمهم أن سبب ما يحصل لهم به من الخير؛  في جنب ا ينال الناس بأذى المطركم  ,كثيرالخير ال

م وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا وال يخافوا غيره؛ وأخبرهم بما له ,المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا

   ". في قضائه وقدره فيها من الحكم لئال يتهموه

  ..؛ الشيخ: جيوز أن يكون الصواب: مبا له فيها .

وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه  ,وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئال يتهموه في قضائه وقدره: " الطالب

وسالهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة؛ وعزاهم عن  ,وصفاته

قتالهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه وال يحزنوا عليهم؛ فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي 

  ."لكرم وجهه وعز جالله 

الصواعق املرسلة, الذي يظهر أنه قسمه, الذي أذكر أنه : ... ال, يرى أنه عام وخاص, صرح به يف كتابه الشيخ

  قسمه.

 ,املالئكة؛ أال يعطي هذا فرصة للمؤولة بهقلنا: املقصود  ونحن أقرب إليه منكم)) ((قوله تعاىل: : يف السائل

   املالئكة ؟بأنتم أولتم هذا  :يقولون

فلو ال إذا بلغت الحلقوم وأنتم  (( :ال بأس بهالتأويل ليس ممنوعا مطلقا، التأويل الذي عليه دليل : نعم, الشيخ

ال ميكن أن يكون اهللا أقرب منا إليه وحنن ال  ال تبصرون )) حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن

 كان الذي حنن فيه لكن ال نبصره .املألن مقتضى هذا أن يكون يف  ,نبصره



   ؟ ونموجود وهمالئكة ال نبصرهم املأيضا : السائل 

يف املكان؛ لكن ألننا ال ليسوا يعين عدم الرؤيا ليس ألم  ، لكن تكون يف املكان وال نبصرها,ال ال: يخالش

نبصرهم؛ لكن لو قلنا إن املراد اهللا لزم من هذا أن يكون يف املكان قريب من هذا احملتضر لكن ال نبصره؛ الذي 

  الذي أقرب إليه منا حاضر لكن ال نبصر .على أن هذا  ,مينع أن اآلية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك

  ما ميكن أن يقال هنا قريب بعلمه ؟ : طيب ما الفرق يا شيخ بني القرب واملعيةالسائل

   كذلك املعية اليت تقتضي اإلحاطة .فلكن القرب يقتضي رمحة وعطف؛  ,كن: ال هو ميالشيخ

   القرب يا شيخ يقتضي العلم به ؟: السائل

يقتضي العلم حىت املعية تقتضي العلم؛ لكن إذا قيل: اهللا قريب من الكافر أو مع الكافر؛ أيهما  : معلومالشيخ

يا أيها الذين آمنوا  ((أبلغ يف التكرمي والتعظيم ؟ القرب؛ والكافر ال يستحق أن يقرب منه؛ إذا كان اهللا قال: 

   ته كيف يثبت لنفسه أنه قريب منهم ؟اهم عن قرب بي إنما المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام ))

  ؛ عذامقريب مع  :السائل

  ما يستقيم؛ أما املعية فهي أعم. ,ال ال، ما يصلح: الشيخ

 حرازفصل: ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة إل" : الطالب

م لعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنه: ( وسل عليهم فقال النبي صلى اهللا عليهفشق ذلك  ,األموالالدراري و 

وا اإلبل فإنهم يريدون , فإن هم جنبوا الخيل وامتطأخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون

الذي نفسي بيده إلن أرادوها ألسيرن إليهم، , فو فإنهم يريدون المدينة اإلبلوإن ركبوا الخيل وساقوا  ,مكة

وا اإلبل , فجنبوا الخيل وامتطماذا يصنعونأنظر فخرجت في آثارهم  :قال علي؛ ) ثم ألناجزنهم فيها

ووجهوا إلى مكة؛ ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم نادهم: موعدكم 

ثم  د،قولوا نعم قد فعلنا ) قال أبو سفيان: فذلكم الموع الموسم ببدر؛ فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: (

لم تصنعوا شيئا  :في بعض الطريق تالوموا فيما ببينهم وقال بعضهم لبعض انصرف هو وأصحابه فلما كان

 ن لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم؛أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعو 

 ى لقاء عدوهم وقال: (فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المصير إل

؛ فاستجاب له ) ال ( أركب معك؛ قال: :عبد اهللا بن أبي ) فقال لهال يخرج معنا إال من شهد القتال 

سمعا وطاعة، واستأذنه جابر بن عبد اهللا وقال:  :والخوف وقالواالشديد المسلمون على ما بهم من القرح 

ي على بناته فأذن لي أسير معك، ك وإنما خلفني أبيا رسول اهللا إني أحب أن ال تشهد مشهدا إال كنت مع



وأقبل معبد بن  ,ار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء األسدفأذن له, فس

خذله فلحقه معبد الخزاعي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم؛ فأمره أن يلحق بأبي سفيان في

؟ قال: محمد وأصحابه قد تحركوا عليكم وخرجوا في  ما وراءك يا معبد :؛ فقالولم يعلم بإسالمه اءبالروح

نهم من أصحابهم؛ فقال: ما تقول؛ فقال: ما أرى أن ا في مثله؛ وقد ندم من كان تخلف عجمع لم يخرجو 

   لع أول الجيش من وراء هذه األكمة ".ترتحل حتى يط

  : الظاهر ما أُرى, أي: ما أظن.الشيخ

فقال أبو سفيان: واهللا لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم؛ قال: فال تفعل فإني لك ناصح؛ " : الطالب

  قي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة ".فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ول

معبد بن أيب معبد اخلزاعي كما تعرفون أنه خزاعة كانت عيبة نصر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشيخ: 

عنه، خذل عن الرسول عليه الصالة والسالم؛ ويف هذا دليل على أن من أساليب احلرب التخذيل  فخذل

واإلرجاف بالعدو بأن يقال: عندنا عدد كثري، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا وعندنا كذا مما ينزل 

رجوعه إىل النيب عليه الصالة والسالم  خذل أبا سفيان عنـ جزاه اهللا خريا ـ الرعب يف قلوب األعداء؛ فهذا الرجل 

  حىت رجع إىل مكة .

جاء يف احلديث بأن أرواح الشهداء يف جوف طري خضر تطوف وتطري يف اجلنة؛ فيوم البعث أين تكون : السائل

   ؟

   ترجع األرواح إىل األجساد.: الشيخ

  ما تكون األرواح خملدة يف اجلنة ؟ : السائل

   وتكون فيها وحيشر الناس على هذا .ترجع إىل أجسادها : الشيخ

   فكيف حيام ؟: السائل

  حياة برزخية، اهللا أعلم بكيفيتها .ال, برزخية ما هي حياة دنيوية جسدية؛  : حيامالشيخ

   أليس هذا كذبا يا شيخ ؟ وهل جيوز الكذب يف احلرب مع العدو ليخوفه ؟: السائل

تورية كما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد غزوة  يكون حسن أناألتورية،  يكوناألحسن أن : هو الشيخ

   يف احلرب رخص فيه كثري من أهل العلم .؛ لكن الكذب اورى بغريه

   الحرب خدعة ) ؟ (قوله صلى اهللا عليه وسلم:  : وهل يدخل يفالسائل

  أي نعم .: الشيخ



قولنا أقرب هم املالئكة أليس هذا  الوريد ))نحن أقرب إليه من حبل و  ((سبحانه وتعاىل:  : قول اهللالسائل

   ؟ تأويال

   ألنه قيد . إذ يتلقى المتلقيان )) (( :هي تأويل دل عليه اللفظ: الشيخ

   أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون )) ؟ ونحن (( :واألول: السائل

الذين ميكن أن يكونوا م هم يدل على أم مالئكة؛ أل ولكن ال تبصرون )) ((أيضا قيدت قوله: : الشيخ

  نبصرهم؛ أما اهللا عزوجل فوق السماء . قريبني من امليت وال

نعم؛  :قر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة ؟ قالو هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأ :فقال"  :الطالب

أبلغ محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه؛ فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا اهللا  :قال

ضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم )) فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ر  ونعم الوكيل؛ ((

."   

؟  الذين قال لهم الناس )) ((: الشيخأبو سفيان؛ الطالب: من ؟  الذين قال لهم الناس )) ((إذا : الشيخ

؟ من الناس ؟ معبد ابن أيب  الذين قال لهم الناس )) ((الشيخ: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ الطالب: 

؟ أبو سفيان وأصحابه؛ ويف هذه اآلية استعمال العام مرادا به اخلاص؛ وهو   منإن الناس ))  (( ,معبد اخلزاعي

وهي مل تدمر كل شيء بدليل قوله  تدمر كل شيء بأمر ربها )) ((هللا تعاىل عن ريح عاد: كثري يف القرآن، قال ا

  (( فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم )) .تعاىل: 

بلغ حممدا, املخذل أن تلك : هل يريد املدينة فقالاملشركني  أبو سفيان بعضقلنا لقي  أحسن اهللا إليك السائل:

  اآلن هذا املشرك ليس معبدا ؟ 

لكن  ,أي نعم هو غري معبد بن أيب معبد تومهنا يف هذا مع أن املعروف أنه هو ,هو لقي أبو سفيان: يخالش

   أقول سياقه يدل على أنه مشرك؛ تراجع . !سياق السبحان اهللا 

  مشرك عند أيب سفيان ؟ : الطالب

  ، تراجع إن شاء اهللا .: على كل حال تراجعالشيخ

؛ فرجع رسول اهللا يوم السبت في سابع شوال سنة ثالث كما تقدمفصل: وكانت وقعة أحد "  :الطالب

ستحل هالل فلما ا ,صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم

سلمة بن خويلد قد صارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد ابن خزيمة المحرم بلغه أن طلحة و 



من  اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه مائة وخمسين رجال إلى حرب رسول

  ."فأصابوا إبال وشاة ولم يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة  ,األنصار والمهاجرين

هذا مبتدأ  ببدر وأنتم أذلة ))ولقد نصركم اهللا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

هاأنتم أوالء  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  نعم . من هناك ! فوائد أيش ؟الشيخ: بقيت فوائد ؛ الطالب: الدرس ؟ 

  .تحبونهم وال يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ))

ألن احملبة م وال يحبونكم)) تحبونه ((من فوائد هذه اآلية: بيان علم اهللا سبحانه وتعاىل مبا يف القلوب؛ لقوله:  

  .ه وتعاىل, لكن هلا آثار تدل عليهاوال يطلع عليها إال اهللا سبحان ,الكراهة من أعمال القلوبو 

ومن فوائدها: التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك؛ ألن املقصود من هذا من 

من هؤالء؛ فال تغرت مبن ظاهر حاله النصح؛ بل قس األمور التحذير  ... ))هاأنتم أوالء تحبونهم  ((قوله: 

ألن األفعال هي اليت تبني حقيقة األمر؛ فكم من إنسان يقول لك قوال وهو على خالف ما يقول  ,باألفعال

  لك؛ ولكن األفعال هي اليت تبني .

أما اليهود  بالكتاب كله ))وتؤمنون  ((ومن فوائدها: أن هذه األمة اإلسالمية تؤمن جبميع الكتب؛ لقوله: 

ألن من كفر بكتاب  ,ومع ذلك هم كفار ,فيكفرون باإلجنيل ويكفرون بالقرآن؛ وأما النصارى فيكفرون بالقرآن

وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد   ,مما أنزله اهللا فهو كافر جبميع الكتب؛ وقد مر علينا تقرير هذا مرارا

ببعض الكتب فقد كفر باجلميع؛ وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر كفر باجلميع؛ وكذلك أيضا من كفر 

  أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) . (( :بالشريعة كلها؛ ألن الشريعة واحدة

إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم  ((ذه اآلية: أن هؤالء خيادعون املؤمنني؛ لقوله: ه ومن فوائد

  ) .األنامل من الغيظ )

يعين أم  )) إذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ ((ومن فوائدها: أن العربة باألفعال ال باألقوال؛ لقوله: 

راسهم ليمضغوكم مضغا من شدة الغيظ واحلنق؛ وهلذا أناملهم كأنكم أنتم الذين بني أض من شدة غيظهم يعضون

شدة وقام يهز برأسه وهو عاض نصفه لهكذا راد شخص يتوعد إنسانا أخذ أصبعه جتد الناس حىت اآلن إذا أ

  غيظه .

ألن من للسببية أي بسبب الغيظ؛ وإثبات  (( من الغيظ ))ومن فوائد هذه اآلية: إثبات األسباب؛ لقوله: 

اهللا هلا  األسباب شيء معلوم ظاهر؛ ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا؛ وأن مجيع األشياء جيعل

  أسبابا حتصل ا .



  قل موتوا بغيظكم )) . ((ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه؛ لقوله: 

 إن اهللا عليم بذات الصدور )) ((ومن فوائدها: إثبات علم اهللا عزوجل ملا يف القلوب على وجه صريح؛ لقوله: 

هاأنتم أوالء تحبونهم وال  ((هللا مبا يف القلوب داللة مطابقة؛ وداللة قوله: وداللة هذه اجلملة على علم ا

  داللة التزام؛ واضح ؟ نعم . يحبونكم ))

  .)) ...إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها  ((مث قال اهللا تعاىل: الشيخ: 

وإذا أصابه سيئة فرح ا؛ وقد جعل الفقهاء رمحهم  ,من فوائد هذه اآلية: أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته

اهللا هذا ضابطا يف العداوة حينما تكلموا يف باب الشهادات على أن العدو ال تقبل شهادته على عدوه، قالوا يف 

  .وساءه مسرتك؛ مأخوذ من هذه اآليةضابط العدو هو من سره مساءتك 

لك من الصداقة فإنه كاذب؛ ألن الذي يسوءه حسنتك الشك ومن فوائد هذه اآلية: بيان أن العدو مهما أظهر 

  أنه ليس بصديق؛ وأن الذي يفرح مبصيبتك الشك أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة .

ومن فوائد اآلية: بيان شدة عداوة هؤالء للمؤمنني الذين اختذوهم بطانة؛ فكيف تتخذوم بطانة وهم يساءون مبا 

  يسركم ويسرون مبا يسوءكم .

ية اليهود والنصارى ألمور املسلمني القيادية كأن جيعلوهم مدراء أو وزراء أو فوائد هذه اآلية: التحذير من تول ومن

ءون مبا يسرنا؛ فكيف نتخذهم بطانة , ويسرون مبا يسوءنا ويسا؟ ألم ال يألون لنا خباال ما أشبه ذلك؛ ملاذا

  ريها.نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غ

ومن فوائدها: أن أعدائنا ال يألون جهدا يف الكيد لنا؛ ولكن نداوي هذا بالصرب والتقوى؛ بالصرب على أي شيء 

؟ بالصرب على كل ما جيب الصرب عليه من أوامر نقوم ا أو نواهي نرتكها أو سياسات نتبعها؛ ونكون ثابتني على 

  مبدأ معني نصرب عليه .ليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتني على  ,مبدأ

طيب وما  إن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم))؛ ((ومن فوائدها: أن بالصرب والتقوى دفع األعداء؛ لقوله: 

صربنا واتقينا ؟ ال يضرنا من باب أوىل؛ ألن الكيد الذي يكون باملكر واخلديعة إذا كان  لوفعلوه علنا هل يضرنا 

  ان ظاهرا بينا فهو من باب أوىل .ال يضرنا مع الصرب والتقوى؛ فما ك

، يف ؟ يف كل شيءومن فوائد اآلية: إحاطة اهللا سبحانه وتعاىل بعمل هؤالء؛ من أي ناحية من حيث العلم فقط 

العلم والتدبري وإحباط أعماهلم وتدمريهم وغري ذلك؛ فاهللا حميط م من كل وجه؛ ولكن قد يبتلي اهللا ؤالء 

, وأن يرجعوا إىل اهللا ا يضر لفوائد كثرية منها: أن ينال املسلمون الصرب على املؤذياألعداء وحيصل من كيدهم م

  يقيموا الدين؛ عزوجل ف



السفل؛  يفومن فوائدها أيضا: أن العدو يطغى ويرتفع ويعلوا فإذا بلغ القمة يف العلو رمى به اهللا سبحانه وتعاىل 

ثناء الطريق؛ وهلذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن نزوله من العلو إىل السفل أشد من نزوله من أيكون ف

ه وطغيانه حىت إذا ظن أنه بلغ إىل القمة لو سقط من أثناء الدرج؛ فاهللا تعاىل قد ميلي للظامل حىت يتمادى يف ظلم

وليمحص  ((ه اهللا ذلك يف سورة آل عمران فقال: لني؛ فصار ذلك أشد وأعظم؛ وقد نبحط به إىل أسفل الساف

مع أنه يف ذلك الوقت كان الظفر ملن ؟ كان الظفر للمشركني يف أحد؛  الذين آمنوا ويمحق الكافرين )) اهللا

  لكن جعل اهللا ذلك سببا حملقهم؛ ألم إذا مشوا رائحة النصر ازدادوا يف طغيام وقووا مث تكون النكبة .

واهللا بما يعملون  ((ق بوعده؛ لقوله: ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان أن ينتظر نصر اهللا عزوجل وأن يث

  .بهقادر عليه وحميط تعاىل يعين فال تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة اهللا عليه بل اهللا  محيط ))

من هنا إىل آخر  ... ))وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال  ((مث قال اهللا عزوجل: : الشيخ

                                       غزوة أحد. يل مخسني آية كلها يفاآليات حوا

أي وإذ غدوت ))  ((فمن فوائدها: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم خرج من املدينة يف أول النهار؛ لقوله: 

  خرجت يف الغدوة وهي أول النهار .

  المؤمنين مقاعد للقتال )) .تبوء  ((ومن فوائدها: حسن تدبري الرسول عليه الصالة والسالم يف احلرب؛ لقوله: 

مكانه وعمله حىت ال حيصل ازدواج منهم أمكنة املقاتلني ويعرف كل واحد  أومن فوائدها: أنه ينبغي للقاعد أن يبو 

ويقول اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه؛ ألن يف  ,به على حسب ما يليق بهجليش، كل واحد يرتيضر با

اليومية يف نفسك؛ فكيف مبثل  أعمالكف فائدة كبرية؛ النظام مطلوب حىت يف النظام والسيما يف مثل هذه املواق

  هذه األعمال الكبرية .

تبوء المؤمنين مقاعد  ((ومن فوائدها: شهادة اهللا سبحانه وتعاىل للذين خرجوا يف أحد بأم مؤمنون؛ لقوله: 

  فقد رجعوا من أثناء السري . ,ألن املنافقني اخنزلوا قبل أن يصلوا إىل مكان القتال للقتال ))

  ... ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني هللا ومها: السميع والعليم؛ فالسميع يتعلق باألصوات والعليم



ويعرف كل واحد مكانه وعمله حىت ال حيصل  ,د أن يبوأ أمكنة املقاتلنيومن فوائدها: أنه ينبغي للقائ: الشيخ

ويقول اجلس مكانك وهذا عملك واستمر عليه؛  ,ازدواج يضر باجليش، كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به

ك اليومية يف نفسك؛ مطلوب حىت يف أعماألن يف النظام والسيما يف مثل هذه املواقف فائدة كبرية؛ النظام 

  فكيف مبثل هذه األعمال الكبرية .

تبوء المؤمنين مقاعد  ((ومن فوائدها: شهادة اهللا سبحانه وتعاىل للذين خرجوا يف أحد بأم مؤمنون؛ لقوله: 

  .فقد رجعوا من أثناء السري  ,ألن املنافقني اخنزلوا قبل أن يصلوا إىل مكان القتال للقتال ))

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني هللا ومها: السميع والعليم؛ فالسميع يتعلق باألصوات؛ والعليم يتعلق مبا هو 

  مساء داللة .األأعم مبا يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغري ذلك، فالعليم هو من أوسع 

 )) وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون إذ همت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما ((مث قال اهللا عزوجل: : الشيخ

يف هذه اآلية دليل على أن طائفتني من املؤمنني مهتا بالفشل ولكن اهللا ثبتهما؛ مهتا بالفشل أن يرجعا كما رجع 

  املنافقون .

  ومن فوائدها: أن الدعاية ولو كانت باطلة رمبا تؤثر حىت على املؤمن .

  .واهللا وليهما )) ((املؤمن حىت يثبته على احلق؛ لقوله:  يلطفومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد 

ما؛ وهلذا فرحت الطائفتان ذه الوالية أن ا هلومن فوائدها: منة اهللا على هاتني الطائفتني حيث إن اهللا كان ولي

  اهللا وليهما .

  كل المؤمنون )) .وعلى اهللا فليتو  ((ومن فوائدها: وجوب التوكل على اهللا وأنه من مقتضى اإلميان؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يتوكل على اهللا السيما يف هذه املواطن اليت يشتد فيها األمر على املسلم بل 

على املؤمن؛ وأن ال ينظر إىل األمور نظرا ماديا ألن وراء األمور املادية وراءها ما هو أعظم منها وهي قدرة اهللا 

  .راد شيئا أن يقول له كن فيكون ))إنما أمره إذا أ (( :ى كل هذه األمور املاديةسبحانه وتعاىل اليت تقضي عل

بناء على  وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((ومن فوائد اآلية: أنه كلما قوي اإلميان قوي التوكل على اهللا؛ لقوله: 

  . ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه قاعدة معروفة وهي أن

 هذا مبتدأ درس الليلة ؟ ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة )) ((مث قال اهللا عزوجل: : الشيخ

  نعم .: الطالب 

على األمة مجعاء ألن و مبينا نعمته على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بل اهللا عز وجل يقول طيب,  الشيخ:

إىل يوم القيمة؛ بل إن انتصار الرسل السابقني انتصار النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه انتصار جلميع األمة 



موسى  اشوراء شكرا هللا على نعمته بإنقاذانتصار للمؤمنني إىل يوم القيمة؛ وهلذا صام النيب صلى اهللا عليه وسلم ع

  ( نحن أولى بموسى منكم ). :وقومه وإهالك فرعون وقومه، وقال لليهود

واجلملة هذه مؤكدة بأمور ثالثة؛ األول: القسم املقدر؛ والثاين:  )ولقد نصركم اهللا ببدر ) ((يقول اهللا عزوجل: 

الالم؛ والثالث: قد؛ ألن التقدير: واهللا لقد نصركم اهللا؛ والنصر هو أن جيعل الغلبة هلؤالء على هؤالء؛ فمن جعل 

  اهللا هلم الغلبة فقد نصرهم.

وعد اهللا الذين آمنوا منكم  ((تعاىل:  اهللا وللنصر أسباب، للنصر أسباب مخسة؛ أوال: اإلخالص هللا؛ لقول

مكنن لهم دينهم الذي رض كما استخلف الذين من قبلهم وليوعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األ

  ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا )).

والثاين: إقامة الصالة؛ والثالث: إيتاء الزكاة؛ والرابع: األمر باملعروف؛ واخلامس: النهي عن املنكر؛ لقول اهللا 

ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة  ((تعاىل: 

  فاألسباب مخسة؛ عدها يا خالد ؟ ور ))وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهللا عاقبة األم

الباء هنا مبعىن يف؛ فهي للظرفية؛ وال غرابة أن تأيت الباء للظرفية   لقد نصركم اهللا ببدر )) ((يقول اهللا عزوجل: 

أي  ببدر )) ((يعين ويف الليل؛ فقوله: وبالليل )) وإنكم لتمرون عليهم مصبحين  ((كما يف قوله تبارك وتعاىل: 

  وال يزال حىت اآلن معروفا بني مكة واملدينة. ,بدر مكان معروفيف بدر؛ و 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مسع بعري لقريش قدمت من الشام ندب أصحابه، ندب  وسبب هذه الغزوة

 ,من ديارهم وأمواهلموأصحابه صلى اهللا عليه وسلم  أصحابه إىل اخلروج إليها ألخذها؛ ألن قريشا أخرجوا النيب

فكانت أمواهلم حال للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم؛  ,م حرب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلموه

وخرجوا يف عدد قليل وعدة ضعيفة؛ خرجوا حنو ثالث مائة رجل وبضعة عشر  ,فندب أصحابه أن خيرجوا إليهم

رجال على سبعني بعريا وفرسني فقط يتعاقبوا؛ الرجالن على بعري والثالثة على بعري على أم يريدون العري؛ 

خا إىل أهل وأرسل صار  ,ولكن أبا سفيان وهو أمري العري أخذ حنو الساحل ساحل البحر ال على الطريق املعروف

مكة يستنجدهم حلماية عريهم، مث ملا جنا أرسل إليهم أنه جنا جنت العري ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج حملاربة 

((بطرا : خرجوا النيب صلى اهللا عليه آله وسلم؛ فخرجوا بكربائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكر اهللا عزوجل

ال غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم  (( :م الشيطانهلوقال  )) ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا

خرجوا ما بني ألف وتسعمائة ومعهم النساء  فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ))؛ (( :ولكنه خام)) 

النساء وجعلوهن يف اخللف؛ فحصلت املعركة بني النيب بألجل أن يشتد قتاهلم خوفا على نسائهم؛ ألم خرجوا 



، قلة عدد وكان النيب عليه الصالة والسالم وأصحابه يف قلة ,املشركنيهؤالء  عليه وآله وسلم وبني صلى اهللا

أذلة مجع ذليل   ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة )) ((؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل نصرهم؛ وهلذا قال: وعدد

  كأعزة مجع عزيز.

دد؛ فثالث مائة وبضعة عشر رجال بالنسبة لتسع مائة إىل العُ دد ومن ناحية من ناحية العَ  أذلة من أي ناحية ؟

ألف يعين أقل من الثلث؛ والذي معهم من العدة ليس بشيء، سبعون بعريا وفرسان؛ ولكن اهللا نصرهم سبحانه 

  وتعاىل.

 جيب ذا النصر الذي نصركم اهللا, يعين الفاء هذه للتفريع ,اتقوا اهللا فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون )) ((قال: 

وأال جتعلوا النصر سببا لألشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إميان؛ إذا انتصر على عدوه  ,عليكم أن تتقوا اهللا

يعي العرب أيام حرم مع , كما ذكر عن بعض مذجعل هذا سببا لألشر والبطر؛ ودخل البلد وهو يغين ويطرب

اهللا هذا جزاء النعمة ؟ أما الرسول صلى اهللا عليه وسلم  أبيب ؛ سبحان اليهود يقول: غدا تغين أم كلثوم يف تل

هكذا ينبغي، أن و فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم االنتصارات مطأطئا رأسه خاضعا هللا سبحانه وتعاىل؛ 

اإلنسان إذا انتصر أن ال جيعل هذا االنتصار سببا لألشر والبطر؛ بل جيعله من نعمة اهللا سبحانه وتعاىل ويتقي 

  (( فاتقوا اهللا )) .اهللا؛ وهلذا قال: 

التقوى: اختاذ وقاية من عذاب اهللا؛ ومبا تكون الوقاية ؟ بأيش يعين ؟ ما هي الوقاية من  (( فاتقوا اهللا ))وقوله: 

  عذاب اهللا ؟ مباذا تكون الوقاية ؟ يعين ما الذي يقيك من عذاب اهللا ؟ 

  بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ : الطالب

النواهي؛  وتركسائل ما هي التقوى؛ قلنا هي فعل األوامر ر واجتناب النواهي؛ فإذا سألنا نعم فعل األوام: الشيخ

  ألنك إذا فعلت األوامر وتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب اهللا سبحانه وتعاىل .

هللا، التقوى يف  شكرن تنالوا شكر اهللا؛ فالتقوى هي أي ألجل أ ,لعل هنا للتعليل لعلكم تشكرون )) ((وقوله: 

بأيش ؟ يكون ؛ وشكر النعمة يكون أي من أجل أن تنالوا الشكر أي درجة الشاكرين ,شكر هللا عزوجلاحلقيقة 

بالقلب واللسان واجلوارح؛ الشكر يكون بالقلب واللسان واجلوارح؛ أما شكر القلب فأن تعتقد بأن هذه النعم من 

وأنه ليس لك منها إال فعل السبب الذي أذن لك فيه؛ وأما حقيقتها فهي من اهللا تؤمن  ,منه ونعمة اهللا فضال

أوتيته بفضل اهللا ورمحته حىت وإن   :بل قل إنما أوتيته على علم عندي )) ((وال تكن كما قال القائل:  ,بذلك

ىل اهللا؛ ومع ذلك من الناس من ال كان من عملك؛ أما إذا كان من فعل اهللا فهذا واضح أن كل إنسان ينسبه إ

د بن خالد اجلهين مطرنا بنوء كذا وكذا؛ وهلذا قال زي :سب ما كان من فعل اهللا إىل اهللا، إذا حصل املطر قالني



صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية على إثر مساء كانت من الليل ـ يعين على إثر رضي اهللا عنه: 

قال: ( اهللا ورسوله أعلم؛ قال:  :قالوا) هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ ( أقبل إلينا فقال:  مطر ـ فلما انصرف

مطرنا بفضل اهللا ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛  :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فأما من قال

إذا البد أن تعتقد يف قلبك أن النعمة  مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) :وأما من قال

  من اهللا ؛ وأن ما حيصل منك يف جلب هذه النعمة ما هو إال سبب مأذون فيه من اهللا عزوجل.ممن ؟ 

احلمد هللا الذي أعطاين كذا  :تقولا فخرا على عباد اهللا؛ بل تثين ف، ال أن تقوهلأن تثين ا على اهللا ،ثانيا: اللسان

  وأما بنعمة ربك فحدث )) . ((ىل: وكذا؛ لقول اهللا تعا

ثالثا: أن تعمل جبوارحك بطاعة اهللا والسيما فيما يتعلق ذه النعمة خبصوصه؛ فليس من الشكر إذا رزقك اهللا 

ماال أن تشرتي به دخانا تشربه؛ ألن هذا استعانة بنعمة اهللا على معصية اهللا؛ أو أن تشرتي به آلة هلو تتلهى ا؛ 

  لشكر؛ بل من الشكر أن جتعل النعمة معينة لك على طاعة اهللا وقد قال أحد الشعراء:فإن هذا ليس من ا

  أفادتكم النعماء مين ثالثة    يدي ولساين والضمري احملجبا؛

فاتقوا اهللا لعلكم  ((االعتقاد؛  :الضمري احملجبا, الثناء على اهللا بالنعمة، و القول :هذه اجلوارح، ولساين :يدي

  تشكرون )) .

إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إن  ((مث قال: : الشيخ

  .تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين ))

فيها  مسومين )) ((؛ وقوله: لزايبتشديد ا منزلين )) ((فيها قراءة سبعية:  منزلين )) ((يف هذه اآلية قوله:  :أوال

  بالبناء للمجهول. مسومين )) ((قراءة سبعية أيضا: 

اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وهذا من اخلطابات اليت ختتص برسول  إذ تقول للمؤمنين )) ((يقول: 

تنقسم إىل   عليه وآله وسلماهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ وقد مر علينا أن اخلطابات املوجهة للرسول صلى اهللا

ثالثة أقسام؛ األول: ما دل الدليل على أنه خاص به؛ والثاين: ما دل الدليل على أنه عام لألمة؛ والثالث: ما مل 

إذ تقول  ((يدل عليه الدليل ال هذا وال هذا؛ فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به مثل هذه اآلية: 

ألم نشرح لك  ((هذا خاص؛  وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه )) للمؤمنين ألن يكفيكم )) ((

وإن كان األمة  ,هذا أيضا خاصيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ))  ((هذا خاص؛  صدرك ))

على العموم، ما دل الدليل فيه على العموم  فيه يشملها جيب عليها التبليغ من جهة أخرى؛ الثاين: ما دل الدليل 

يا أيها  ((هذا واضح أنه عام ألنه قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ))  ((كقوله تعاىل: 



إذا طلقتم  ((فوجه اخلطاب أوال للنيب صلى اهللا عليه وسلم مث عمم يف احلكم فقال:  النبي إذا طلقتم النساء ))

لكن هل اخلطاب  ,: ما مل يدل الدليل عليه ال هذا وال هذا فهو عام، فهو عام بالشك، حكمه عامالثالث ))؛

؟ الذي يظهر أنه عام حىت من حيث اللفظ؛ وذلك ألن اخلطاب لإلمام خطاب ملن  عام من حيث اللفظ أو ال

اب له وملن كان حتت إمرته؛  تبعه؛ وهلذا لو قال الوزير مثال للقائد: اذهب إىل اجلهة الفالنية؛ كان ذلك اخلط

ومل يدل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له ولألمة  لرسول صلى اهللا عليه وسلملكذلك اخلطاب إذا وجه 

لكن على األمة االتباع؛ وأنتم إذا تأملتم يشمل األمة وأن اخلطاب له وحده و مجيعا؛ وقال بعض العلماء إنه ال 

لكن هل األمة تدخل يف ضمنها  ,م متفقون على أن احلكم عامأل ,وجدمت أن اخلالف قريب من اللفظ

واحلقيقة أنك إذا تأملته وجدت أنه  ,للخطاب أو تدخل خبطاب آخر ألا مأمورة باإلتباع؛ هذا حمل اخلالف

  قريب من اخلالف اللفظي .

ف؛ فإذا نصحتهم حىت خيشى عليهم اإلسرا ةبعض الناس يكثر من األشياء املباح أحسن اهللا إليك,: السائل

   ؟ (( وأما بنعمة ربك فحدث )): قالوا

حنن لسنا نقول لك إذا كنت غنيا فاخرج يف  وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين )) ((أي نعم نقول له: : الشيخ

لكن ال  ,ثياب الفقراء وال تأكل إال ما يأكل الفقراء؛ نقول كل، كل ما يأكل األغنياء والبس ما يلبس األغنياء

  تسرف .

   هل حيل هلا أن تأخذها ؟ ,مها تغنم من األخرى من السالحاحد, وكانت إاقتتلت طائفتان من املسلمني: السائل

  ما فهمت؛ : الشيخ

  ال تغنم ؟ أليست أموال املسلمني : السائل

   : ال تغنم؛الشيخ

  : يف حال القتال, السائل

وال حتل به األموال وال  ,شك أنه ظلم وال جيوز أو رئاسة فال لعصبية: ينظر يف القتال ما هو؛ إذا كان الشيخ

   كما قال اهللا عزوجل .  عن بغيهفيجب أن الباغي يقاتل حىت يفيء  االنفوس؛ أما إذا كان بغي

   لكن يؤخذ سالحه ؟: السائل

فنأخذه مث  ,بهعلينا  فسيتعدي ومل نأخذه , ألننا لو قتلناه وقدرنا على أخذ السالحمعلوم يؤخذ سالحه: الشيخ

وإذا كان غري كافر  ,ينظر هل يكون غنيمة أوال؛ فهذا ينبين على من نقاتل؛ إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة

  فهذا حمل النظر .



   اصة ؟اخلمور األعدم والية الكفار يف األمور العامة أو يف شيخ أحسن اهللا إليك ! : السائل

مل عندك فهذا فليس فيه ابناء أو شبه ذلك كعالقيادية مثل الغري ال األمور يف األمور القيادية؛ أما يف : ال الشيخ

شيء إال يف هذه اجلزيرة العربية فإنه ال ينبغي أن جيلب إليها الكفار؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر 

 ) يأجوج ومأجوج مثل هذه فتح اليوم من ويل للعرب من شر قد اقترب (بإخراجهم من جزيرة العرب؛ وقال: 

واخلبث هنا يشمل اخلبث  نعم إذا كثر الخبث)( فقالت زينب: يا رسول اهللا ألك وفينا الصاحلون ؟ قال: 

الشخصي واخلبث العملي؛ فإذا كثر اخلبث من املسلمني أوشك اهللا أن يهلكهم؛ وإذا كثر اخلبث من األشخاص 

   . أيضا يوشك اهللا أن يأخذهم لد فهذاكفار إىل الببأن جاء  غري املسلمني 

 بعضفيها خربة فال بد أن نعطيهم م نا أو ليست لنا خربة فيها وهم هليف األشياء اليت ليست عند: السائل

  القيادات حىت نتعلم منهم أو يساعدوننا ؟

منهيني أن نتعلم منهم ما يعلموننا أو مثال  هذه املسائل قد تكون عارضة، ما هي دائمة؛ وهلذا لسنا: ال, الشيخ

  . نأخذ من خربام؛ هذا فيه فائدة لنا

فرق الضالة الذين حيقدون على أهل السنة واجلماعة مثل الرافضة التولية بعض يا شيخ اإلسالم هل جيوز : السائل

   وغريهم يف األمور القيادية ؟

من دونكم ينعي من سواكم؛  من دونكم ال يألونكم خباال )) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة  ((: الشيخ

  . فإنه ال جيوز أن نوليهكل إنسان نعرف أنه ال ينصح لنا 

  

  ؟ ... :السائل

نعم هذا من أسباب النصر ما فيه شك؛ فإذا علم اهللا أن هؤالء القوم من نيتهم أم إذا مكنوا من : الشيخ

  النصر؛ ألن الذي هذه إرادته قبل االنتصار فهو عليها بالشك .األرض أقاموا الصالة هذا من أسباب 

  مبعىن الرتجي باعتبار املخاطبني ؟لعل هل ميكن أن تكون  لعلكم تشكرون )) ((قوله:  :السائل

   ال ما يصلح ألنك إذا قلت للرتجي باعتبار املخاطبني صرفتها عن ظاهرها.: الشيخ

   للرتجي ؟تبقى على أصلها لكن لعل  :السائل

فهذا خطأ  يعين كون التقوى سببا للشكر هذا أقوى بالشك . ,ال، أبدا؛ هي للتعليل، هي للتعليل أقوى: الشيخ

  ؟ نعم هذا خطأ نعم .

   مىت يكون إضافة املطر إىل الزمن جائزا ؟ :السائل



نا يف نوء كذا، يعين مطرنا إذا أضفت املطر إىل الزمن باعتباره ظرفا له ال سببا له؛ يعين مثال قلت: مطر : الشيخ

حيرم أن يقول مطرنا بنوء كذا وجيوز أن  :هذا ما فيها بأس؛ وهلذا قال العلماء ...شولة هذا معناه المثال يف نوء 

مطرنا  لباء مبعىن يف؛ فيقولون مطرنا يف شباط وحيطون بالباء,يقول: مطرنا يف نوء كذا؛ ولكن العامة عندنا جيعلون ا

  لباء عندهم مبعىن يف؛ والعربة بالنية.باملوسم على أن ا

  هذه تنبين على أن هذا هل هو يف بدر أو يف أحد ؟ : الشيخ

  أظن أنه يف بدر؛ : السائل

فيها خالف سنذكره إن شاء اهللا؛ بعض العلماء يقول هذا بدر وبعضهم يقول إنه يف أحد؛ فالذين قالوا : الشيخ

هذه اآلية يعين معرتضة يف القصة؛ ألن  اهللا ببدر وأنتم في أذلة ))ولقد نصركم  ((إنه يف بدر قالوا إن قوله: 

  باالتفاق يراد به غزوة أحد . وإذ غدوت من أهلك )) ((قوله: 

   ؟... إذا ولينا الكافر صارت عنده نفسية عزة يعز ا على املسلمني : شيخ السائل

  هذا احملظور فال نوليه .من  نامن هذا ما نوليه، إذا خيف ناف: ال ما نوليه, إذا خالشيخ

(( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة منزلين بلى إن  :الطالب

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين وما جعله اهللا إال 

د اهللا العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من عن

  .)) يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

...  إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

((  

والقاعدة يف اللغة العربية أن الظرف واجلار وارور البد له من متعلق؛ وذلك ألن الظرف  ,قوله: إذ؛ هذه ظرف

يكون واقعا عليه؛ وقوله:  وما كان واقعا موقع املفعول به فالبد له من عامل ,واجلار وارور يقعان موقع املفعول به

 ولقد نصركم اهللا ببدر )) ((يل: إن متعلقها قوله: حتتاج إىل متعلق فأين متعلقها ؟ ق اإذا قلنا إ إذ تقول )) ((

وإذ غدوت من أهلك  ((نصركم إذ تقول للمؤمنني؛ ولكن هذا قول ضعيف؛ والقول الثاين: أنه بدل من قوله: 

والتقدير: وإذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم؛ التقدير: إذ تقول للمؤمنني، إذ  تبوء المؤمنين مقاعد للقتال ))

اخلطاب فيه للنيب صلى اهللا عليه  إذ تقول للمؤمنين )) ((للمؤمنني؛ وهذا أقرب، مث إن قوله: غدوت إذ تقول 

يعين م الصحابة رضي  للمؤمنين )) ((دى إىل األمة؛ وقوله: ا من اخلطاب اخلاص به الذي ال يتعوسلم؛ وهذ



مناط النصر يف كل وقت حىت فيما هو ـ أعين الوصف باإلميان ـ ووصفهم باإلميان دون الصحبة ألنه  ,اهللا عنهم

  بعد الصحابة فإن اهللا ينصر الذين آمنوا.

ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة  (( :تقول هلم هذا الكالمإذ أي  ,هذه مقول القول أن يكفيكم )) ((

م ميد إن الصحابة رضي اهللا عنهم بلغهم أن املشركني صار بعضه :لعلماقال أهل  آالف من المالئكة منزلين ))

 لم: ألن يكفيكم ، أيبعضا على قتال النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه؛ فقال هلم الرسول صلى اهللا عليه وس

 بثالثة آالف من المالئكة)) ((يكون كافيا لكم هذا األمر أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني؛ 

ه هلم عبادات وأعماال يقومون ا ال يعصون اهللا فيها ووج ,غييب خلقهم اهللا تعاىل من نوراملالئكة هم عامل 

وليس عندهم عجز يكون به ختلف الفعل؛ بل هم  ,ويفعلون ما يؤمرون؛ فليس عندهم استكبار تكون به املعصية

ويكون  ,خبالف البشر فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون اهللا ,سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر اهللا

يقدرون على تنفيذ أمر اهللا؛ أما املالئكة فعندهم قوة ال يعجزون عن امتثال أمر اهللا وعندهم  عندهم عجز فال

  انقياد تام فال يعصون اهللا سبحانه وتعاىل .

منزلني من أي مكان ؟ من السماء؛ ألن األصل أن مكان  بثالثة آالف من المالئكة منزلين )) ((وقوله: 

يكونون مع اإلنسان كالكرام الكاتبني واحلفظة الذين يتعاقبون على اإلنسان  املالئكة السماء؛ ولكن هناك مالئكة

  مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار؛ وإال فاألصل أم يف السماء .

فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل؛ وعلى  منزلين )) ((و  منزلين )) ((: فيها قراءتان منزلين )) ((وقوله: 

  سبحانه وتعاىل ألم ينزلون بأمره . قراءة التشديد تكون من نزل؛ واملعىن واحد؛ والذي ينزهلم هو اهللا

يعين يكفيكم  ,و للتقرير تقرير االستفهام ألن يكفيكم ؟ بلىبلى هذه إلثبات أ بلى )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

يعين يكفيكم هذا، هذا اإلمداد لكن  ,يقول: بلى م بثالثة آالف من المالئكة منزلين ))أن يمدكم ربك ((

بشرط إن تصربوا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا ميددكم ربكم بأكثر مما قلت هلم؛ فالنيب عليه الصالة والسالم 

يمددكم ربكم  ((ذا قال: قال: ألن يكفيكم أن ميدكم بثالثة؛ لكن إن صربمت واتقيتم أمدكم اهللا بأكثر؛ وهل

فهاهنا شيئان: ثالثة آالف من املالئكة هذا وعد به الرسول عليه الصالة والسالم؛ مخسة  ؛بخمسة آالف ))

  آالف من املالئكة زائد على الثالثة هذا تكفل اهللا به لكن بشرط الصرب والتقوى.

كم منها يف وقت مبادر؛ ألن الفور معناه أي يأتوكم من اجلهة اليت جاءو  (( ويأتوكم من فورهم هذا ))وقوله: 

توكم وأتوكم من فورهم فإنه ميددكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني؛ درة بالشيء؛ فاملعىن أم إذا باغاملبا

التقوى؛ والثالث: أن يأتوهم من فورهم هذا؛ فإن اهللا ميدهم خبمسة آالف من الثاين: فالشروط إذا ثالثة؛ الصرب؛ 



أي معلمني علم اجلهاد وعلم القتال؛ وهذا أبلغ من جمرد اإلنزال؛ فاهللا  ,ا منزلني فقط بل مسومنياملالئكة ليسو 

  وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إىل الكيفية . ,سبحانه وتعاىل تكفل بالزيادة وهذا يعود إىل الكمية

 مةجيعلون هلم عالمات فوق ألالشجعان أي معلمني بعالمات القتال؛ ألن العادة أن  مسومين )) ((وقوله: 

  احلرب حىت يعرف ا الشجاع من غريه.

؛ فإن كان يف بدر ففيه إشكال، حيث ؟ هذه اآلية أو هذا اإلمداد اختلف أهل العلم هل هذا يف بدر أو يف أحد

لكم  إذ تستغيثون ربكم فاستجاب ((فقال:  إن اهللا تعاىل ذكر أن اهللا تعاىل أمدهم يف بدر بألف من املالئكة

لكن مجعوا بينهما بأنه ال  ، ومخسة آالف؛آالف  وهنا قال: ثالثةأني ممدكم بألف من المالئكة مردفين )) 

مث زيد فيهم إال مخسة آالف  ,أن اهللا استجاب هلم فأمدهم بألف من املالئكة مث زيد فيهم إال ثالثة آالفمانع 

ن هذه اآلية يف متعلق بنصر؛ والقول الثاين: أ تقول )) إذ ((إذا متت الشروط؛ وبناء على هذا القول يكون قوله: 

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم  (( :أحد وليست يف بدر؛ ألن الذي يف بدر كان األمر فيها غري مشروط

أي أن  ,ومل حيصل الشرط فلم حيصل املشروط ,وهذه مشروط أني ممدكم بألف من المالئكة مردفين ))

حيصل منهم الشرط الذي اشرتطه اهللا وهي التقوى، الصرب؛ وذلك ألم حصل منهم املسلمني يف غزوة أحد مل 

تنازع وفشل ومعصية فلم يكونوا على احلال اليت يستحقون ا ما شرط اهللا هلم؛ وهذا القول أصح وأقرب أن 

ألن اإلمداد كان مشروطا بشرط مل يتحقق؛ وعلى هذا فال  ,وأنه مل حيصل اإلمداد ,يكون املراد بذلك غزوة أحد

يبقى إشكال بني اآليتني؛ ألن كل آية نزلت يف غزوة؛ مث إنه جيب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه 

بل من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن  ,الصالة والسالم غري الذي وعدهم اهللا به؛ فليس الكالم من متكلم واحد

((بلى إن تصبروا تتقوا ويأتكم من واهللا قال:  ألن يكفيكم أن يمدكم )) ((بحانه وتعاىل؛ فالرسول قال: اهللا س

  فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من المالئكة مسومين )) .

ىل جعله فالضمري قيل: إنه يعود إىل اإلمداد؛ أو إ (( وما جعله اهللا إال بشرى لكم ))مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

 يعين مؤمنين ))لتقول ل ذإ ((الوعد به بالشروط الثالثة؛ وقيل: إنه يعود إىل قول الرسول عليه الصالة والسالم: 

أن اهللا مل جيعل قول الرسول عليه الصالة والسالم إال بشرى لكم؛ والبشرى هي اخلرب مبا يسر؛ وهذه الشك أا 

 ,ويقوى ويؤمن النصر ,باملالئكة فإنه سوف ينشط هاىل سيمدإذ أن املقاتل إذا علم أن اهللا سبحانه وتع ,بشرى

  ما نعلم هل تعرفون إعراب بشرى ؟  )) إال بشرى لكم ((خبالف ما إذا كان مل حيصل له هذا الشيء؛ وقوله: 

  مفعول ثاين؛ : الطالب

  مفعول ثاين أليش ؟ : الشيخ



  جلعل؛  :الطالب

   عل ؟ وإال منصوب على االستثناء ؟: جلالشيخ

  فهو مفعول ألجله؛  ما كان مبعىن صريمفعول ثاين؛ إذا فري إذا كان جعل مبعىن ص :الطالب

  يعين ما تصح استثناء ؟ : الشيخ

  ال؛  :الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

  ما هو مقام استثناء ألنه أداة احلصر؛  :الطالب

  ألن العامل مل يستكمل معموله .: الشيخ

االطمئنان معناه االستقرار وعدم القلق؛ والشك أن طمأنينة القلب  :ولتطمئنولتطمئن قلوبكم به ))  ((قال: 

فيها راحة للنفس، وفيها فتح للتفاؤل واألمل، وفيها ثبات على األمر خبالف اإلنسان الذي مل يطمئن قلبه فتجده 

 ((وهلذا قال: دائما يف قلق وضيق؛ أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعينه على التحمل والثبات والصرب؛ 

وما جعله اهللا إال بشرى ولتطمئن به  ((يف آية األنفال خيتلف السياق هناك قال:  ولتطمئن قلوبكم به ))

يف سورة األنفال؛  ولتطمئن به قلوبكم )) ((وحذف قوله: لكم؛ وقدم اجلار وارور على الفاعل،  قلوبكم ))

 ,ن اآليتني ليستا يف غزوة بدر؛ بل آية األنفال يف عزوة بدروهذا مما يؤيد أ )) ولتطمئن قلوبكم به ((أما هنا 

  ومل حيصل اإلمداد ملا عرفتم من ختلف الشرط . ,وهذه يف غزوة أحد

يعين حىت لو أمددمت باملالئكة ثالثة اآلالف أو مخسة اآلالف فليس وما النصر إال من عند اهللا ))  ((مث قال: 

النصر م ولكن النصر من عند اهللا وهو الذي يهيئ أسباب النصر؛ فال تعتمد على غري اهللا سبحانه وتعاىل مما 

  جعله اهللا سببا يف النصر؛ 

وعزة اهللا سبحانه وتعاىل ثالثة أنواع: عزة  ,يعين ذو العزة :العزيز إال من عند اهللا العزيز الحكيم )) ((قال: 

يعين الشرف والسيادة والفضل، مثل أن تقول: هذا الشيء عزيز  :القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع؛ عزة القدر

  . وجوده يعين أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غريه؛ عزة القهر



يعين حىت لو أمددمت باملالئكة ثالثة اآلالف أو مخسة اآلالف  وما النصر إال من عند اهللا )) ((: قال مث: الشيخ

وهو الذي يهيئ أسباب النصر؛ فال تعتمد على غري اهللا سبحانه  ,فليس النصر م ولكن النصر من عند اهللا

وعزة  ,العزيز يعين ذو العزة من عند اهللا العزيز الحكيم ))إال  ((سببا يف النصر؛ قال: تعاىل وتعاىل مما جعله اهللا 

اهللا سبحانه وتعاىل ثالثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة االمتناع؛ عزة القدر يعين الشرف والسيادة والفضل، 

غلبة يعين يعين أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غريه؛ عزة القهر يعين ال ,مثل أن تقول: هذا الشيء عزيز وجوده

أي غلبين فيه؛ فاهللا سبحانه وتعاىل له  فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب )) ((أنه غالب ومنه قوله تعاىل: 

فسلم اهللا  يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل )) ((كما قال تعاىل عن املنافقني:   ,الغلبة

وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون  ((ة ؟ ؛ ولكن ملن العز هلم ذلك أن األعز خيرج األذل

  ر اجلاهلي: , غالب لكل شيء؛ ومن الشعغالب, أنه غلبةالإذا عزة القهر يعين  ))

  أين املفر واإلله الطالب   واألشرم املغلوب ليس الغالب ؛

وتعاىل أو النقص؛ وهو مأخوذ من قوهلم: أرض يقول الثالث: عزة االمتناع يعين أنه ميتنع أن يناله السوء سبحانه 

   عزاز يعين صلبة قوية ال تؤثر فيها املعاول؛ فصارت العزة اليت يتصف اهللا ا ثالثة أنواع؛ أذكرها يا خالد ؟

  عزة القدر وعزة القهر وعزة االمتناع؛ : الطالب

  ما معىن عزة القدر؟ : الشيخ

  عزة الشرف واملكانة : الطالب

  والسيادة؛ عزة القهر ؟ نعم : الشيخ

  يعين عزة الغلبة؛ : الطالب

  أن العزة تأيت مبعىن الغلبة ؟ على عزة الغلبة يعين أنه غالب ال يغلبه شيء؛ الشاهد : الشيخ

  مبعىن الغلبة؛  )) وعزني في الخطاب ((نعم قول اهللا عزوجل: : الطالب

  عزة االمتناع ويش معناها ؟  الثالثمبعىن الغلبة؛  :الشيخ

  .نقص ومنه قوله: أرض عزاز أي صلبةميتنع أن يناله سوء أو  سبحانه وتعاىلن اهللا : أالطالب

القضاء؛ واإلحكام يعين فاحلكيم مأخوذة من احلكم واإلحكام؛ فاحلكم يعين  الحكيم )) ((وأما قوله: : الشيخ

شرعي قد م فيه؛ وحكم ين ال يتخلف احملكو حنن نعلم أن حكم اهللا ينقسم إىل قسمني: حكم كو اإلتقان؛ و 

فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم  ((يتخلف؛ فاحلكم الكوين ال يتخلف أبدا؛ ومنه قوله تعاىل: 

يعين حكما شرعيا أو حكما كونيا ؟ حكما كونيا؛ وأما احلكم الشرعي فمثل قوله تعاىل يف سورة اهللا لي )) 



أفحكم الجاهلية يبغون ومن  : ((ومنه قولهذلكم حكم اهللا يحكم بينكم واهللا عليم حكيم ))  ((املمتحنة: 

  حسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )).أ

يعين ما من حكم كوين أو شرعي إال  ,فإذا احلكم ينقسم إىل قسمني: كوين؛ وشرعي؛ مث إن يف كل منهما حكمة

ن احلكم واإلحكام؛ فاحلكم الكوين البد أن يكون له حكمة؛ مأخوذ م اوهو مقرتن باحلكمة؛ ألننا قلنا إ

 ,واحلكم الشرعي البد أن يكون له حكمة؛ مث احلكمة قد يكون املراد ا أن وقوع الشيء على هذا الوجه حكمة

واحلكمة الثانية يف الغاية منه؛ فكون الصلوات على  ,فتكون احلكمة يف صورة الشيء ,والغاية منه حكمة أيضا

والغاية منها حكمة تتعلق باملراد من هذا العمل؛ فإذا قلنا اآلن  ,الوجه هذا حكمة تتعلق بصورة العملهذا 

صورة الشيء أو يف غايته؛ صار عندنا أقساما  أن تكون يف وإما  ,احلكمة إما يف احلكم الكوين أو احلكم الشرعي

  . الحكيم )) ((: تعاىل يف قوله ةداخل اوكله ,كثرية

احلكمة على انفراد؛ وذلك ألن  وأوربط العزة باحلكمة يفيد معىن ثالثا غري املعىن املستفاد من العزة على انفراد 

وإذا قيل له اتق اهللا أخذته  ((العزيز قد تغلبه العزة حىت يتصرف تصرف الطيش والسفه، كما قال اهللا تعاىل: 

كمة مع أن له العزة املطلقة فإن هذه العزة ال خترج عن لكن عزة اهللا عزوجل ال خترج عن احلالعزة  باإلثم )) 

  احلكمة، لن يفعل شيئا على وجه السفه إمنا يفعله على وجه احلكمة .

  نأخذ الفوائد قبل ؟ ,نعمليقطع طرفا ))  ((مث قال اهللا عزوجل: 

  .))...  ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة ((قال اهللا عزوجل: 

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بنصرهم يف بدر؛ والنصر  اهللا سبحانه وتعاىل على رسول اهللانان يف هذه اآلية: امت

  مة .اهلم نصر لألمة إىل يوم القي

ومن فوائد اآلية: أن اإلنسان بغري نصر اهللا ال يستطيع أن ينتصر؛ ألنه إذا كان جند اهللا الذين هم أعظم جند  

 ,عليه وسلم ومن معه مل ينتصروا بأنفسهم وإمنا انتصروا بنصر اهللا على وجه األرض وهم رسول اهللا صلى اهللاكان 

  فمن سواهم من باب أوىل.

وال بقوة مساندة  ,ويتفرع على هذه الفائدة : أننا ال نعلق النصر إال باهللا سبحانه وتعاىل، ال نعلق النصر بقوتنا

 يكون ا النصر جنعلها أسبابا قد تتخلف عنها وجنعل هذه األشياء املادية اليت ,وإمنا نعلق النصر باهللا وحده ,لنا

  مسبباا؛ ألن النصر يكون من عند اهللا وحده .



ومن فوائد هذه اآلية: أنه كلما كان اإلنسان أذل هللا كان أقرب إىل نصر اهللا؛ وكلما كان اإلنسان مستغنيا عن اهللا  

من نفسه العزة وعال ومشخ فإنه خيذل، قال اهللا  واإلنسان إذا رأى ,وأنتم أذلة )) ((كان أبعد عن النصر؛ لقوله: 

  كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى )) . ((تعاىل: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النصر ال يكون بكثرة العدد وال بقوة العدد؛ بل هو من عند اهللا سبحانه وتعاىل؛ لكن  

وأعدوا لهم ما استطعتم من  ((كثرة العدد وقوة العدد مما أمرنا اهللا به وجعله سببا للنصر، كما قال اهللا تعاىل: 

ال تعلمونهم اهللا  ((من ورائهم  م وآخرين من دونهم ))قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا وعدوك

 والة األمة اإلسالمية أن يعدوا أعظم سالح يفتك باألعداء من أجل إذا احتاجوا إليهوهلذا جيب على  يعلمهم ))

تنا يستطيعون املهامجة مهامجة العدو أو املدافعة إذا اعتدى عليهم أحد؛ وأما األسلحة التقليدية اليت تعترب يف وق

إال إذا كان اإلنسان ال يستطيع فإنه  ,احلاضر مثل احلمري بالنسبة للخيل يف الوقت السابق؛ فهذه ال تكفي

معذور؛ لكن إذا كان يستطيع فالواجب أن جيهز نفسه بكل ما يستطيع من قوة؛ ألن أعداء اإلسالم يرتبصون به 

 يكن عندنا سالح نكبتهم به وخنزيهم به ونذهلم به على املسلمني بكل وسيلة؛ فإذا مل , ويريدون أن يقضواالدوائر

  أعدوا لهم ما استطعتم من قوة )).و  (( :فإننا مل نقم مبا أوجب اهللا علينا

اهللا عليه بنعمة كان ذلك موجبا لتقوى اهللا؛ فالنصر سبب  من  من فوائدها: أن منْ  فاتقوا اهللا )) ((وهنا يقول: 

كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني فتح مكة دخل نطراح بني يديه  واالللتقوى والذل هللا واخلضوع له 

إذا انتصر جعل هذا النصر  ,خالفا ملا يفعله الناس اليوم أو بعض الناس ,مطأطئا رأسه يتلوا كتاب اهللا عزوجل

سببا لألشر والبطر واملالهي واألغاين وغري ذلك من املعاصي؛ بل قد يكون بعد النصر أكثر منه فسوقا مما قبل 

فأمر بالتقوى بعد النصر  فاتقوا اهللا )) ولقد نصركم اهللا )) (( ((احلرب؛ وهذا خالف ما أمر اهللا به؛ ألنه قال: 

  ما كان عليه من الفرح والبطر واألشر . إىلويتطاول على ربه بانتصاره فيعود ,لئال يشمخ اإلنسان بأنفه 

لعلكم  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن تقوى اهللا تعاىل من الشكر، أن تقوى اهللا من شكر اهللا؛ لقوله تعاىل: 

ذ وقاية من بل هي الشكر حقيقة؛ ألن التقوى هي اختا ,وهذا أمر الشك فيه أن التقوى من الشكر تشكرون ))

؟  م بالقلب واللسان واجلوارح؛ عرفتعذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والشكر هو القيام بطاعة املنع

  ؟ ما هو الشكر 

  هو القيام بطاعة اهللا بالقلب واللسان واجلوارح؛ : الطالب

  نعم القيام بطاعة املنعم بالقلب واللسان واجلوارح .: الشيخ

  ... )).(( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم  مث قال اهللا تعاىل:



إدخال من فوائدها: ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف معاملة أصحابه من إدخال األمل يف قلوم، 

األمل يف قلوم عند اشتداد األزمات؛ وهذه هي الطريقة السليمة؛ ألنك إذا أدخلت األمل على الناس نشطوا 

يدخل على الناس باب التشاؤم  هاهلم والغم؛ أما بعض الناس فيكون على العكس، جتدونسوا ما هم فيه من 

وكلما قلنا انتهت هذه املروعات جاءنا ما هو أشد ترويعا؛ هذا الشك إنه خالف  ,واملروعات واملخيفات

أما الذي ال  ,السياسة الشرعية؛ بل هو خالف العقل؛ الشيء الذي تدعوا الضرورة إليه مما يروع هذا البد منه

خافوا من إمداد  متدعوا احلاجة إليه أو الضرورة فافتح للناس باب األمل؛ فالرسول عليه الصالة والسالم ملا إ

ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من المالئكة  (( :املشركني بعضهم بعضا قال هلم هذا الكالم

 (: وقال للرسول ,اخلرب عام األحزاب أرسل إليهم من يقص وملا اخرب بأن بين قريظة نكثوا العهد يف ؛منزلين ))

وهي تسمى عندنا  ,ذا بإشارةش معىن احلنو ؟ يعين أخربوين ا يل حلنا؛ وياحلنو ، ) لي لحنا اإذا أتيتم فالحنو 

أمام اآلن بالشفرة، شفرة خاصة أخربهم ا؛ ألم إذا جاءوا ووجدوا أن اليهود قد نقضوا العهد مث أخرب الرسول 

فلما رجعوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم وأخربوه  ؛) الحنو لي لحنا( الناس يلحقهم الروع واخلوف؛ فقال: 

وكان  ،) أبشروا(  :باللحن الذي أرشدهم إليه؛ قال ,أن بين قريظة نقضوا العهد؛ لكن ما هو باللفظ الصريح

واهللا هذه مصيبة جاءنا عدو جديد؛ مث مأل القلوب رعبا؛ لكن الرسول  :املتوقع لو كان مثل بعض قادتنا أن يقول

صخرة شديدة عجزوا عنها  ,هم كديةملا كانوا حيفرون اخلندق واعرتضتو  ؛) أبشروا (: عليه الصالة والسالم قال

منها فجاء ونزل يف اخلندق وأخذ املعول فضرب ضربة انقدح  ,جاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربوه

يف الثالثة قصور  ,أضاءت منه قصور كسرى أو قيصر؛ ويف الثانية قصور كسرى أو قيصر: شعاعا قال يف األوىل

إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل  ((مع أن اهللا تعاىل قال عنهم يف تلك احلال:  ،أبشروا :اليمن صنعاء؛ فقال

اآلن مثال هنا يف هذه األحداث  ,الظنونا ))منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باهللا 

ال عندهم قوة عظيمة  :جند أن الطاغي قد ختلخل وظهر فيه اخللل وال إشكال فيه مث يأيت بعض الناس يقول

اهللا أكرب اآلن قد بشرك اهللا سبحانه وتعاىل مبا يدل على أن اهللا سيكفي املسلمني  ؛ليها يف آخر الوقتخيمدخرة 

ن كان هذا حمتمال ال عنده قوة بس خيليها آخر الشيء؛ من قال لك هذا ؟ إ , تقول:مث تأيت وتروع الناس ,شره

ما فيه شك أنه أقرب؛ ألن كل إنسان ال ميكن أن يتظاهر زمية أمام عدوه أبدا؛ وهلذا  ,حتماالفاألول أقرب ا

خلنا باب األمل الذي ينشطهم ويدخل عليه سواء أد ,أن ندخل على الناس باب األمل واملقدر سيكونلنا ينبغي 

ه على بطنه؛ قدرات حىت إن اإلنسان تيبس أمعاؤ السرور وينسيهم الغموم؛ أو أدخلنا عليهم باب املروعات وامل



هذا ما هو صحيح؛ أنت أدخل األمل وما أراد اهللا سوف يكون ؛ ولكن مع ذلك أنا أقول إمنا يكون إدخال 

  هللا عزوجل وتنقطع احليل إال  من عند اهللا سبحانه وتعاىل .األمل حينما يتعلق القلب با

والربوبية نوعان: عامة وخاصة؛ ففي  أن يمدكم ربكم )) ((من فوائد اآلية الكرمية: إثبات الربوبية اخلاصة؛ لقوله: 

النوعان يف ؛ وقد اجتمع هنا خاصة ربكم )) ((هذه عامة؛ ويف قوله:  (( الحمد هللا رب العالمين ))قوله تعاىل: 

 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ))؛ ((اهللا عليهم باإلميان:  قوله تعاىل عن سحرة فرعون الذين من 

  األوىل عامة والثانية خاصة .

   أحد ؟ غزوة املالئكة قاتلت مع املسلمني يفبعض أن  : جاء يف بعض األحاديثالسائل

 ,وقال ما قاتلت املالئكة إال يف بدر ,هذا؛ ألن بعض العلماء ضعفهاهذه إن صحت األحاديث يف : ال, الشيخ

وإمنا جاءت يف أحد لتقوية املسلمني فقط؛ لكن إن صحت فهذه خاصة حينما ختلى الصحابة عن النيب صلى 

  اهللا عليه وسلم ومل يبق معه إال نفر قليل .

إذا قيل له: تفاءل وأحسن الظن, تفائل  ال املسلمني يف وقتنا نظرة عدمبعض الناس ينظرون إىل ح: السائل

   ؟ تسرواهللا حاهلا ال  :يقول

  من سوء ظننا بأنفسنا .أكرب نا باهللا وعفوه , ولكن أملن حالنا ضعيفة: نعم الشك أالشيخ

   ؟ من فورهم )) ((ما معىن قوله: : السائل

  ما ذكرناها ؟ : الشيخ

  ، : ذكرناهاالطالب

الرسول  واصرفوا الكفار هزمانيعين من الوجه الذي جاءوكم به؛ هم ملا  ,يعين يف الوقت احلاضر ممن فوره: الشيخ

عزوجل: إن جاءوكم من فوركم هذا عليه الصالة والسالم وأصحابه وحصل ما حصل هلم وانصرفوا قال اهللا 

  رجعوا عليكم أمدكم اهللا .و 

   عطف على أيش ؟ولتطمئن قلوبكم ))  ((قوله: : السائل

   وهذا مما يؤيد على أا مفعول من أجله . بشرى )) ((ويش تقولون ؟ على : الشيخ

   وإذا كان مفعوال به ؟: السائل

  قدر الفعل؛ يعين وأخربكم اهللا ليطمئن به قلوبكم .يوإذا كان مفعوال به : الشيخ

   ؟ اجلميعكان يكفي جربيل   ثالثة آالف من املالئكة مع الصحابة مع أن واحداأرسل تبارك وتعاىل اهللا : السائل



ذكرنا إنه ما حصل اإلمداد ألن الشرط مل حيصل على القول الصحيح؛ لكن األلف  هألن ,ال، قل ألف: الشيخ

ويغين عن ذلك أيضا كلمة واحدة من اهللا، تغين عن املالئكة وعن  ,من املالئكة يف بدر يكفي ملك واحد الشك

شاء اهللا النتصر لهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين يولو  ((: البشر أليس كذلك ؟ وهلذا قال اهللا تعاىل

تفوت هذه  قتلوا في سبيل اهللا فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل الجنة عرفها لهم ))

  .الفائدة واضح ؟

رمبا : نعم, الشيخ باق إىل يومنا هذا ؟ هل هونزول املالئكة  : شروط النصر إذا توفرت حتقق النصر, ولكنالسائل

  إن املالئكة تنزل لتثبيت املؤمنني؛ وإذا كان القتال جهادا يف سبيل اهللا حقا فقد تقاتل؛ ألن اهللا تعاىل ينصر دينه .

: الشيخ ؟ (( إذ تقول للمؤمنين ))يف قوله تعاىل: يصلح أن يكون متعلق الظرف أذكر أو تذكر  : ماالسائل

واألصل عدم احلذف؛ فإذا أمكن  ,ه عدمه ألن التقدير يستلزم احلذفيصلح إذا مل ميكن ألن التقدير األصل في

  يقدر أما إذا مل ميكن يقدر . الأن يكون متعلقا بشيء موجود فإنه 

   ؟ وما جعله اهللا إال بشرى )) ((قوله تعاىل: يف عود الضمري ما هو الراجح يف : السائل

أنه  يعود إىل إخبار اهللا عزوجل؛ لكن األقرب ملفسرينالرسول، هذا هو الراجح وإن كان أكثر ا إىل قول: الشيخ

  عده إياهم .و قول الرسول و 

ألمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وهللا ما في السموات وما ليس لك من ا ((: الطالب

  .في األرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واهللا غفور رحيم ))

هذه مبتدأ  (( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  املناقشة ؟ 

  بقيت الفوائد؛ : الطالب

  الفوائد من أين ؟ : الشيخ

  ر شيء .أخذنا إثبات الربوبية آخ: الطالب

  .آالف من المالئكة منزلين ))ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  أخذنا من فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي إلقاء البشرى يف قلوب املقاتلني كما فعل الرسول عليه الصالة والسالم .

عىن العام وهو املمع والربوبية اخلاصة تقتضي  أن يمدكم ربكم )) ((من فوائدها أيضا: الربوبية اخلاصة يف قوله: 

  بيت واإلعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك ألا خاصة .التثالتدبري وامللك 

  بثالثة آالف من المالئكة )) . ((ون بالعدد؛ لقوله: ن فوائدها: أن املالئكة أجسام حيصوم



ألن النزول إمنا يكون من  منزلين )) ((من فوائدها أيضا: أن موطن املالئكة هو السماء، هذا هو األصل؛ لقوله: 

نزلني دل على أن مكام يف السماء هذا هو األصل لكن ينزلون املأعلى إىل أسفل؛ فإذا كان املالئكة هؤالء 

  األرض كثريا حسب أمر اهللا سبحانه وتعاىل .

ء؛ إن كان يف ومن فوائدها: أن املالئكة مل تقاتل بالشك؛ ولكن هل أمدوا ؟ ذكرنا أن املسألة فيها قوالن للعلما

  وإن كان يف أحد فإم مل ميدوا ألن ذلك شرط بالصرب والتقوى. ,أمدواقد بدر ف

   ... )).بلى إن تصبروا وتتقوا  ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

إن تصربوا وتتقوا )) أي تصربوا على األوامر  من فوائد هذه اآلية: أن الصرب والتقوى سببان للنصر؛ لقوله: ((

  ارم وقد سبق تفسريها .وتتقوا احمل

أن اهللا سبحانه وتعاىل زادهم على ما بشرهم به الرسول عليه الصالة والسالم زادهم ألفني إذا من فوائدها أيضا: 

  صربوا واتقوا .

مني مني على قراءتني؛ فمسوَ مني أو مسوَ تقوا مسوِ اومن فوائدها: أن هؤالء املالئكة الذين ميدون م لو صربوا و 

, عالمة جعل هلم هم جعلوا عالمة ,مني أي جعلوا عالمةفيهم عالمة ختتص م كما سبق؛ مسوِ  أي قد جعل

  ما جاءت به الروايات .من اخليول على حسب 

تثبت : أن من نعمة اهللا على العبد أن يكون الذي يتواله املالئكة ألن املالئكة واليت قبلها أيضا ومن فوائد اآلية

  ا تثبت على الشر .فإعلى اخلري خبالف الشياطني 

بيت فإنه نوع من العقوبة، كما يف قوله عليه الصالة دة أنه إذا امتنعت املالئكة عن ويتفرع على هذه الفائ

  إن المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة ) . (والسالم: 

  .هذا مبتدأ الدرس ؟الخ؛  )) ...وما جعله اهللا إال بشرى لكم  ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

العلماء؛ واخلالف يف هذا بسيط, على خالف بني أو من الرسول بشرى : أن هذا الوعد من اهللا أيضامن فوائدها 

  (( إال بشرى )) . :طب يسري سواء كان ما جعله أي قول الرسول أو ما جعله أي قول اهللا هلماخل

وسبب  )) وما جعله اهللا إال بشرى ((من فوائدها: أن إمداد الشخص مبا يعينه سبب لسروره وبشارته؛ لقوله: 

  ولتطمئن به قلوبكم )) . ((لطمأنينة قلبه وثبوته وسكونه؛ لقوله: 

: أنه مهما عظمت األسباب إذا مل يؤيد اهللا اإلنسان بنصر فإنه لن ينتصر؛ لقوله بعد ذكر هذا ومن فوائدها

  وما النصر إال من عند اهللا )) . ((اإلمداد: 

  .لنصر منه سبحانه وتعاىلوأن يؤمل ا ,السبب أن يعتمد على ربه فعللى املرء مع ومن فوائدها: أنه جيب ع



  ومن فوائدها: أن النصر من مقتضى امسه العزيز احلكيم .

د على هذا أن وال ير  العزيز الحكيم ))؛ ((ومن فوائدها: أن اهللا لن ينصر إال من اقتضت احلكمة نصره؛ لقوله: 

كني نصرا يف غزوة أحد؛ ألننا نقول هذا النصر فيه فائدة عظيمة للمسلمني؛ فهو اهللا سبحانه وتعاىل جعل للمشر 

  شك أنه حكمة ترتتب عليه فوائد عظيمة تذكر إن شاء اهللا يف اآليات . حكمة، انتصار املشركني يف أحد ال

يعود إىل اهللا  ))يقطع  ((الفاعل يف قوله: الالم هنا للتعليل؛ و  ليقطع طرفا من الذين كفروا )) ((منها قوله: 

 ((الالم هذه متعلقة إما بقوله:  :أي ليهلك طرفا؛ واجلار وارور ,سبحانه وتعاىل؛ واملراد بالقطع هنا اإلهالك

 ,يعين أنه جاءت آيات كثرية تفصل بني العامل واملعمول ,ولكن هذا ضعيف ألنه بعيد ولقد نصركم اهللا ببدر ))

فتكون الالم  حذوف تقديره: فعل ذلك ليقطع طرفا؛ وهذا القول أصح؛لقا مبنظري له؛ وإما أن يكون متعوهذا ال 

ولكن  ,أي ليهلكهمليقطع طرفا من الذين كفروا ))  ((؛ قوله: متعلقة بفعل حمذوف يقدر على وجه مناسب

لصواب ؟ أو على الوجهني مجيعا ؟ ا إذا انتصر املسلمون عليهمفيما هل هذا فيما إذا انتصروا على املسلمني أو 

أنه على الوجهني مجيعا؛ ألنه إن انتصر املسلمون وهزموهم فقد هلك طرفا منهم؛ وإن انتصروا هم على املسلمني 

فإم سوف يلحقهم الغرور ونشوة النصر مث يعيدون الكرة مرة ثانية وحينئذ يقضى عليهم؛ فيكون الوجهان 

  حاصلني سواء غلبوا أم غلبوا .

طرف الشيء هو منتهاه من أسفل أو من أعلى؛ فهل املراد بالطرف  :الطرف فروا ))طرفا من الذين ك ((وقوله: 

وذلك ألن املسلمني مطالبون بقتال من يليهم  ,هنا الذي يلي املسلمني ؟ اجلواب نعم املراد الذي يلي املسلمني

لونكم من الكفار وليجدوا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ي (( :من الكفار حىت يفتحوا بالد الكفار بلدا بلدا

ة؛ ألنه ليس من احلكمة أن تذهب إىل لشرعية فهو أيضا موافق للفطر وهذا كما أنه سنة اهللا ا فيكم غلظة ))

البعيد تقاتله وترتك القريب؛ إذ أن القريب يف هذه احلال رمبا يكون كمينا يعين حيول بينك وبني رجوعك إىل بلدك 

.  

إىل من ؟  نقلبواي فينقلبوا خائبين )) ((يعين خيذهلم ويذهلم وإن مل حيصل فيهم قتل؛  أو يكبتهم )) ((وقوله: 

وذلك كما حصل يف غزوة أحزاب؛ فإن األحزاب رجعوا خائبني  ,نقلبوا إىل بالدهم خائبني أي مل حيوزوا خرياي

 وكفى اهللا المؤمنين القتال ))ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا  ((بدون قتال، كما قال اهللا تعاىل: 

  ها .د اليت مل نر إذا ال قتال، ردهم اهللا بالريح واجلنو 

ليس لك، قال بعض العلماء: إن املعىن: ليس إليك من األمر شيء، مثل قوله  ليس لك من األمر شيء )) ((

على باا  الالملظاهر أن يعين ينادي إىل اإلميان؛ ولكن ا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان )) ((تعاىل: 



رد إليك شيء؛ بل املعىن أنك ال متلك شيئا؛ ليست مبعىن إىل؛ واملعىن أنك ال متلك شيئا؛ وليس املعىن أنه ال يُ 

للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقوله:  ليس لك من األمر شيء )) ((فالالم على ما هي عليه؛ واخلطاب يف قوله: 

 ((كوين؛ أما األمر الشرعي فإن للرسول عليه الصالة والسالم منه شيء لقوله تعاىل: يعين األمر ال من األمر )) ((

؛ واختلفت الروايات يف سبب نزول هذه اآلية؛ ففي أما األمر الكوين فال من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))

فيان وسهيل بن عمرو بعض الروايات أن سببها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا على قوم من الكفار مثل أيب س

يلعنهم إذا  ,أربعة كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو عليهماحلارث بن هشام، هؤالء وصفوان بن أمية و 

ليس  ((بأمسائهم؛ فأنزل اهللا: ) اللهم العن فالنا وفالنا وفالنا ( صلى الفجر يف الركعة األخرية يدعو عليهم: 

فاألمر إىل اهللا؛ وفيه أيضا رواية أخرى صحيحة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا شجوا  لك من األمر شيء ))

 كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى اهللا( جعل ميسح الدم عن وجهه ويقول:  ,وجهه يف أحد

لرتجيح فال مانع من أن والقاعدة يف أسباب النزول أنه إذا مل ميكن ا ليس لك من األمر شيء )) ((فأنزل اهللا: ) 

يعين أا نزلت بعدمها مجيعا؛ فيكون األمران سببني لنزول اآلية؛ أوال  ,يتعدد السبب؛ فيكون لنزول اآلية سببان

ثاين لعنه هؤالء استبعاده فالحهم؛ وال ) كيف يفلح( عليه الصالة والسالم على هؤالء القوم وقوله:  إنكاره

  اآلية قد يكون لنزوهلا سببان . ور يف ذلك؛ فإناألربعة، وال حمذ

مبعىن إىل، أن يتوب  ))أو (( إن وقيل:  يقطع )) ((قيل: إا معطوفة على  أو يتوب عليهم )) ((وقوله: 

ذكر عاقبة هؤالء الكفار أربعة أمور: يقطع اهللا عز وجل ؛ فعلى القول األول ال إشكال يف اآلية ويكون عليهم

؛ وهذا الوجه كما ترون وجه حسن ليس فيه إال م؛ أو يتوب عليهم؛ أو يعذمكبتهطرفا من الذين كفروا؛ أو ي

وهذا ال يضر، ففي القرآن مجل معرتضة بني أشياء  ليس لك من األمر شيء )) ((اجلملة املعرتضة يف قوله: 

وقوموا هللا حافظوا على الصلوات والصالة والوسطى  ((مثل قوله تعاىل: ف ,متقاربة يف املعىن؛ بل فيه آيات

وجل أعلم منا؛ كذلك اهللا عز لكن  , وال يظهر لإلنسان وجه مناسبة,ددذكرت هذه يف أثناء آيات العِ  قانتين ))

الذي  :؛ أما القول الثاينسنبني إن شاء اهللا املناسبة فيهاال يضر أن توجد مجلة معرتضة مع أننا نقول:  ,أيضا هنا

والتقدير: ليس لك من األمر شيء فاصرب أو يتوب اهللا عليهم؛  ,ية حذفاإن يف اآل :يقول أو مبعىن إىل؛ فيقولون

وتأيت مبعىن  ,اصرب أو يتوب عليهم؛ وتعلمون أن أو تأيت مبعىن إىل ,يعين ال تدع عليهم ,فيقدرون فعال هو اصرب

ال أن؛ وال يصح أن قائل: ألقتلن الكافر أو يسلم ؛ فهي مبعىن إالإال أن؛ مبعىن إىل أن ومبعىن إال أن؛ فإذا قال 

  تكون مبعىن إىل أن؛ وإذا قال: أللزمن الغرمي أو يقضيين ديين، فهي مبعىن إىل أن.



ألن الكالم اآلن يف الكافرين، وتوبة اهللا على الكافر أن  ,وذلك دايتهم لإلسالم أو يتوب عليهم )) ((وقوله: 

  اعة .يهديه لإلسالم، وتوبته على الفاسق أن يرده عن الفسق إىل الط

وتوبة اهللا على العبد قسمان: توبة سابقة وتوبة الحقة؛ وتوبة العبد متوسطة بينهما؛ وهذا مذكور يف سورة التوبة، 

لقد تاب اهللا على النبي والمهاجرين واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما   ((قال اهللا تعاىل: 

رءوف رحيم وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت  إنه بهمكاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم 

عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 

والتوبة السابقة معناها التوفيق للتوبة، والتوبة الالحقة قبول التوبة؛ وتوبة  ,تاب عليه ليتوبوا هذه التوبة السابقة ))

  أي ييسرهم لإلسالم من الكفر . أو يتوب عليهم )) ((العبد تكون بينهما؛ 

   اهللا ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما دعا عليهم ؟و هل جيوز الدعاء على الكفار بأمسائهم : السائل

باهلالك ال مانع، أدع عليه بأن اهللا يشدد وطأته  , لكن أدع عليهو ى عن لعنهم، اللعن ال تلعنال ال، ه: الشيخ

   عليه .

   مسه ؟: باالسائل

يكون وأنت ال تدري رمبا  ,لكن اللعنة؛ ألن اللعنة معناها الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا ,مسه ما فيه مانعبا: الشيخ

يوم من األيام ناصرا لإلسالم؛ أليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه  هذا الكافر املعتدي الظامل يكون يف

واهللا " الصالة والسالم يف أحد ؟ قاتلهم؛ وصار من فرسان اإلسالم؛ وعمر بن اخلطاب، عمرو بن العاص يقول: 

يتمىن منية؛ فلما من اهللا عليه باإلسالم  ،" إني أتمنى أن أتمكن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقتله

      اهللا أكربـ ما تدري القلوب بيد اهللا .ـ  " واهللا ما أحد الطرف به تعظيما له" قال: 



 هل يصح العطف على شيء ؟ إذا كان أو مبعىن ))... ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم  (( :السائل

   هو أحسن ؟ هلإن، العطف على شيء  إال

، هذا ما يستقيم املعىن؛ ألنك إذا قلت: إىل أن يتوب عليهم صار معناه: إذا تاب عليهم فلك من ال ال :الشيخ

   األمر شيء ؟

  ليس لك من األمر شيء  :السائل

  إىل أن يتوب عليهم؛  :الشيخ

  ؛ ؟هللا يف األمر شيء ما هو  :السائل

صار معىن  ,اآلية : ليس لك من األمر شيء إىل أن يتوب عليهم إذا قلنالكن  هذا شيء ثان,هللا  ,ال :الشيخ

هذا ما يصح؛ ألن األمر هللا  :اآلية: فإن تاب عليهم فلك من األمر شيء؛ وهلذا أنكر ابن جرير هذا املعىن قال

 .أو ما تاب عليهمعليهم؛ والرسول ليس له من األمر شيء سواء تاب اهللا عليهم  تاب ماأو  مسواء تاب عليه

  واضح. 

  نعم. :السائل

بـَُهمْ  َأوْ  َعَلْيِهمْ  يـَُتوبَ  َأوْ  َشْيءٌ  اَألْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لْيسَ  (( :الطالب ُهمْ  يـَُعذَماَواتِ  ِفي َما لِّلهِ ظَاِلُموَن َ  فَِإنـَوَما الس 

 َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َأيـَها يا رِحيمٌ  َغُفورٌ  َوالّلهُ  َيَشاءُ  َمن َويـَُعذبُ  َيَشاءُ  ِلَمن يـَْغِفرُ  اَألْرضِ  ِفي

 َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِين َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ  الِتي النارَ  َ◌واتـُقواْ  تـُْفِلُحونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً 

  تـُْرَحُموَن ))

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛كفاية,  :الشيخ

  )). ليكبتهم فينقلبوا خائبين

ليس  ((وقلنا إن القول الراجح أن قوله:  ,سبق الكالم على تفسري هذه اآلية ليس لك من األمر شيء )) ((

 ((معطوفا على قوله:  أو يتوب عليهم )) ((وعلى هذا فيكون قوله:  ,مجلة معرتضة لك من األمر شيء ))

أي يهيئ هلم أسباب التوبة حىت يتوبوا؛ وبينا أن هللا سبحانه وتعاىل على عبده  أو يتوب عليهم )) ليقطع ))؛ ((

 وعلى الثالثة الذين خلفوا )) إلى قوله: (( ((نا لذلك بقوله تعاىل: لتوبتني: توبة التوفيق؛ وتوبة القبول؛ واستدل

  .ب الرحيم ))ثم تاب اهللا عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التوا

   ال الرابعة؛ والثالث ؟احلوهذه هي  ليقطع ))؛ ((على  أيضامعطوف  )أو يعذبهم ) ((قال: 

  . ليقطع طرفه، وليتوب عليهم، أو يكبتهم :الطالب



قل هل تربصون بنا إال إحدى  ((أي يعذم بعذاب من عنده؛ فهذا كقوله:  أو يعذبهم )) ((قال:  :الشيخ

ده يعين أو يعذم عذابا من عن بأيدينا ))الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم بعذاب من عنده أو 

والطاعون والزالزل وغري ذلك؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير  فريسل عليهم رجسا أو رجزا, باملرض

.  

يعين أم يستحقون أحد هذه األمور ألم  ,موقعها مما قبلها أا تعليل هلاهذه اجلملة  فإنهم ظالمون )) ((

ظاملون إال التوبة؛ فإن اهللا إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم؛ واألربعة الذين كان الرسول عليه الصالة والسالم 

يدعو عليهم كلهم تاب اهللا عليهم فأسلموا؛ ويف هذا إشارة كما سبق إىل أنه ال ينبغي لإلنسان أن يدعو على 

بل ال جيوز أن يدعو عليه باللعنة ألن اللعنة هي الطرد واإلبعاد عن  ,باللعنةغ يف الكفر والطغيان شخص مهما بل

كما أنه سبحانه وتعاىل   ,؛ فقد مين اهللا على هذا الكافر ارم فيتوبرمحة اهللا؛ وال حيل لك أن تتحجر رمحة اهللا

  حاله .قد مين على الفاسق الذي مل يصل إىل حد الكفر فيستقيم وتصلح 

  ؟ وما جعله اهللا إال بشرى )) ((ومن فوائد هذه اآلية أظن هي: 

وجل يف أفعاله وتشريعاته؛ وذلك ألن الالم  إثبات احلكمة هللا عز ليقطع طرفا )) ((من فوائد هذه اآلية: 

  والتعليل هو احلكمة . ,للتعليل

كفار ليقطع طرفا من الذين كفروا؛ وليس كل ومن فوائد هذه اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يسلط املؤمنني على ال

  ألن من حكمة اهللا أن يبقى اإلميان والكفر متصارعني دائما حىت يتبني املؤمن اخلالص من غريه . ,الذين كفروا

أو  ((خذالم؛ لقوله:  :ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مآل الكفار واحد من هذه األمور األربعة؛ إهالكهم؛ الثاين

  يكبتهم فينقلبوا خائبين )) .

وهل لنا مثل  فينقلبوا خائبين )). ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الكبت وهو اإلذالل واخلذالن هو اخليبة؛ لقوله: 

  يف هذا ؟ مثل قصة األحزاب فإن اهللا سبحانه وتعاىل ردهم على أعقام خائبني.

  اخل. ليس لك من األمر شيء )) ((مث قال: 

رد هذه اآلية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك شيئا من األمر؛ أي األمر الكوين؛ ويف هذه اجلملة من فوائد 

, اآلن على الذين يتعلقون بالرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء واالستعانة به واالستغاثة به حىت بعد موته

بل إم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين  ,احةالشريف يدعون الرسول صلى اهللا عليه وسلم صر  جتدهم عند القرب

  يتجهون إىل القرب ال إىل القبلة؛ وهذا من سفهم .



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مكلف، يأمره اهللا وينهاه؛ وعليه فيكون يف  :هذه اجلملة بل هذه اآليةومن فوائد 

عبودية سقطت عنه التكاليف؛ وهذا هذا إبطال لدعوى من يقولون إن اإلنسان إذا وصل إىل حالة معينة من ال

 ,اليقني حىت وصل إىل الدرجة العليا سقط عنه التكليف يفترقى : إن اإلنسان إذا قول طائفة من الصوفية، يقولون

وال حيرمون عليه  عليه الصالة,وكل شيء واجب ليس بواجب عليه؛ فال يوجبون  ,وصار كل شيء حرام حالال له

إذا وصل  ,طريقتكاليف عندهم ما هي إال وسيلة و الرجل وصل إىل الغاية؛ وهذه الالزنا، وال شرب اخلمر؛ ألن 

هل حتتاج إىل طريق  ,لو أنك سافرت إىل بلد ووصلت إىل هذا البلد :غاية سقطت الوسيلة؛ فقالواالاإلنسان إىل 

متشي فيه ؟ ال؛ هم يقولون كذلك، العبادة طريق تصل به إىل غاية معينة إذا وصلت إليها سقطت عنه؛ فيقال 

  هلم: إذا كان النيب عليه الصالة والسالم  وهو أشرف اخللق ال يصل إىل هذه املرتبة فما بالك مبن دونه .

أو يتوب عليهم ))  ((الناس وأشدهم كفرا؛ لعموم قوله:  أعتاتوب على من فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل قد ي

.  

 ((ومن فوائدها أيضا: أن اهللا قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمني فيه يد بل هو من عند اهللا وحده؛ لقوله: 

  عذبهم )) .أو ي

ظامل مستحق أن ينكل اهللا به ألن وال فإنهم ظالمون )) ((ومن فوائد اآلية: أن اهللا ال يعذب إال بذنب؛ لقوله: 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال  (اهللا ال حيب الظلم؛ بل إنه قال يف احلديث القدسي: 

  تظالموا ) .

  .وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

أوىل؛ بني ملن يكون باب ن دونه من اخللق من ملا ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس له من األمر شيء فم

يعين هللا  ,لالستحقاق واالختصاص وامللكالالم هنا  هللا ما في السموات وما في األرض ))و  ((األمر ؛ فقال: 

ما  ((يعين هللا ال لغريه؛ وقوله:  ,إلفادة احلصر املبتدأ ملكا واختصاصا واستحقاقا؛ واخلرب اجلار وارور مقدم على

ما اسم موصول يشمل كل ما يف السموات واألرض من إنس وجن وحيوان  السموات وما في األرض ))في 

ليب؛ وإما ألن املقصود ما إما ألن غري العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغـ ومجاد وغري ذلك؛ وعرب ب

فانكحوا ما  ((مبن، ومنه قوله تعاىل: إذا كان املقصود األعيان واألوصاف فإنه يؤتى مبا ال , و األوصافاألعيان و 

يعين الذي يطيب لكم  ,ومل يقل: من ؛ ألنه ليس املقصود العني، املقصود الوصف طاب لكم من النساء ))

وتركنون إليه؛ على كل حال سواء كان ما من باب التغليب أو ألنه يقصد بذلك األعيان واألوصاف فإا تدل 

  موات وما يف األرض هللا.وأن مجيع ما يف الس ,على العموم



قل من  ((وقد صرح اهللا تعاىل يف القرآن بأن السموات سبع كما قال تعاىل:  ,هذه مجع السموات )) ((وقوله: 

 ,وإمنا فيه ظاهر ,أما األرض فليس يف القرآن نص على أا سبع رب السموات السبع ورب العرش العظيم ))

اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض  ((وهو قوله تعاىل:  ,ضني سبعايعين ما يدل ظاهرا على أن األر 

ن السماء اختالفا النوع والصفة؛ ألن األرض خمتلفة عفإن املثلية هنا ال ميكن أن تكون مثلية اجلنس و  مثلهن ))

ه عدد األراضني سبع؛ ولكن هذظاهرا؛ فتعني أن تكون املراد باملثلية العدد؛ وقد جاءت السنة مصرحة بذلك بأن 

قارات الضون السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسموات ؟ ظن بعض العلماء أا متجاورة وأن املراد ا األر 

السبع؛ ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أا متطابقة أي بعضها فوق بعض؛ ودليل ذلك قول النيب عليه 

فإن هذا يدل على  من سبع أراضين ) طوقه يوم القيمة ,من اقتطع شبرا من األرض ظلما (الصالة والسالم: 

أا متطابقة؛ إذ لو مل تكن كذلك مل يعذب هذا الذي اقتطع شربا من األرض إال بأرض واحدة فقط، مث هل 

وقال اآلخرون بل إا متباينة أي بني كل أرض  ,؛ قال بعض العلماء إا متالصقة؟هي متالصقة أو متباينة 

  الراجح من هذين القولني . على ورمبا نطلع عن طريق العلم احلديث ,لكوأخرى فاصل هواء، واهللا أعلم بذ

مضارع من  يغفر )) ما في السموات وما في األرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء )) (( ((وقوله: 

مأخوذة من املغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال؛ فإنه ساتر  ,واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه ,املغفرة

  للرأس وواق للرأس؛ أليس كذلك ؟ ساتر وواق؛ فاملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه .

أي من اقتضت حكمته أن يغفر غفر له؛   ,هذه اآلية مقيدة؛ مباذا ؟ مقيدة باحلكمة لمن يشاء )) ((وقوله: 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك  ((ة مبا عدى الشرك فإن اهللا يقول: هذا واحد؛ ثانيا: مقيد

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد  ((لكن املشرك لو أسلم لغفر اهللا له لقوله تعاىل:  لمن يشاء ))

باحلكمة؛ يستثىن من له؛ ألن مشيئة اهللا مقرونة  ةغفر امل احلكمةفيكون إذا من يشاء أي من اقتضت سلف )) 

ما مل يتب فإن إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))  ((قوله: ل ذلك من ؟ املشرك

  قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) . ((تاب غفر له لقوله تعاىل: 

هل يستثىن منه  من يشاء )) يعذب ((يعين ممن يستحق التعذيب؛ وقوله:  ويعذب من يشاء )) ((وقوله: 

املشرك ؟ ال؛ ال يستثىن منه املشرك؛ ألن املشرك قد أعلمنا اهللا تعاىل أنه ال يشاء أن يغفر له؛ فال يكون داخال يف 

إنه من  (( :بل هو يعذب املشرك قطعا؛ ألن وعده ال خيلف سبحانه وتعاىل؛ فاملشرك البد أن يعذب ,املشيئة

لكن لو تاب ؟ لو تاب فإن اهللا  عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ))يشرك باهللا فقد حرم اهللا 

  يتوب عليه ويغفر له .



 ,يغفر لمن يشاء )) ((: ختم اآلية ذين االمسني الكرميني مناسب جدا؛ لقوله واهللا غفور رحيم )) ((مث قال: 

؛ إذا ال يتم ؟ املتعدية املتعدية أو الالزمة الغفور اسم من أمساء اهللا طيب: فلكونه غفورا صار يغفر ملن يشاء؛

والثالث: احلكم  اين: اإلميان مبا تضمنته من صفة؛اإلميان ا إال بثالثة أمور؛ اإلميان بأا اسم من أمساء اهللا؛ والث

فنستفيد إذا من هذه اآلية ؛ ليس غفارا بال مغفرة بل هو يغفر يعين ,وهو أنه يغفر ,املرتتب على هذه الصفة

  إثبات االسم الغفور، إثبات الصفة املغفرة، إثبات احلكم املرتتب على هذا أنه يغفر ذه املغفرة .

اإلنعام؛ فاإلحسان واإلنعام من اه ذو الرمحة املقتضية لإلحسان و اسم من أمساء اهللا، والرحيم معن الرحيم أيضا

رمحته حيسن وينعم؛ وقد فسر من ينكرون الرمحة فسر الرمحة ن مقتضاه؛ بهو ممقتضى الرمحة وليس هو الرمحة بل 

إن اهللا ليس له الرمحة؛  :بأا اإلحسان أو إرادة اإلحسان؛ وهؤالء هم األشاعرة  ـ عفا اهللا عنا وعنهم ـ يقولون

خملوق؛ أما رمحة اخلالق وع لألمر الواقع؛ فيقال هلم: هذه رمحة من ؟ رمحة ألن الرمحة رقة ولني وخض: قالوا؟ ا ملاذ

إن الرقة واللني صفة مدح ألا  :فال تتضمن نقصا أبدا بل هي كمال حمض؛ مث إن قولكم إا رقة ولني فنقول

توجب أن اإلنسان خيضع لألمر  م إاوقوهل .إن رحمتي سبقت غضبي ) (خري من الغلظة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

هذا بالنسبة ملن ؟ بالنسبة لرمحة املخلوق؛ أما رمحة اخلالق فليس فيها  :الواقع وما أشبه ذلك حىت يرحم؛ نقول

ه فيما يتكلم به ويكون ابذملك من امللوك الذي ال أحد ينمثال خضوع إطالقا؛ مث إنه منقوض عليكم ألنه يوجد 

  عنده من الرمحة شيء عظيم .

  ؟أنكر عليه أحد منكره ونصحهإذا  ليس لك من األمر شيء )) ((ما حكم من حيتج باآلية:  :السائل

نعم أقول ليس يل من األمر شيء األمر الكوين، أنا ما أملك أين أهديك؛ لكن يل من األمر الذي هو  :الشيخ

  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف )) . ((النصيحة أن أنصحك قال اهللا تعاىل: 

 هم هو الوجه الثاين وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((: التعبري بـ ما يف قوله تعاىل أال يكون :السائل

لكن  ,صحيح :الشيخ ؟ ( ليس في السماء موضع إال ملك راكع )للحديث: خلق كثري املالئكة  املالئكة ألن

   ,واحد املالئكة جنس واحد، املالئكة جنس

  والبشر جنس واحد ؟  :السائل

   البشر ما شاء اهللا أجناس ما حتصى  غري ,واحدجنس بشر وال الشيخ:

  أقصد مما يعقل  السائل:

الذي ال يعقل أجناس ال حتصى, اخرج للسوق عند األطعمة شوف عندك, ذر كبري وذر صغري,  الشيخ:

  .وحشرات أخرى, فنقول غلب ما ال يعقل 



  ؟  ه بشيءصفأن نذكرنا حترمي لعن املعني لكن هل جيوز  السائل:

  مثل أيش ؟  الشيخ:

   ؟ ...أبو هريرة رضي اهللا عنه ملا وجد املرأة  مثاليعين  السائل:

   .يعين تلعن الفاسق, قصدك الشيخ:

  كما فعل أبو هريرة,  نقول: يا فاسق يا زان، نصفه ال السائل:

  قول هات أربعة شهود يشهدون بأن هذا الرجل زىن بامرأة؛ هذا قذف ن ال, يا زان الشيخ:

  إا زانية ؟ للمرأة: لكن قوله   السائل:

زانية بغري زىن الفرج؛ ألن الرسول أخرب بأن املرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي  أا ميكن قصده ال,  الشيخ:

  يعين أن فعلها هذا سبب للزنا . ,يعين زانية ,كذا

   هل جيوز الدعاء بغري اللعن على املعني ؟ السائل:

  نعم جيوز,  الشيخ:

   ؟ ليس لك من األمر شيء )) ((: واآلية  السائل:

   هذا يف اللعن فقط . الشيخ:

   األمر شيء ؟ يفيف الدعاء ليس لك حىت هذا  ليس لك من األمر شيء )) ((: اآلية السائل:

  على حق . إذا دعوت عليه مبقدار مظلمته فأناال،  الشيخ:

   ...الكافر  السائل:

  ما يلعن حىت لو علمنا أن هذا الرجل كافر يكفر باهللا ويسجد الصنم ما نلعنه؛  الشيخ:

   ؟ هلعنما الفرق بني الدعاء عليه وبني  السائل:

 نعه من رمحة اهللا؛ وماهللا؛ فأنت اآلن تدعوا عليه بشيء مين اللعن معناه الطرد واإلبعاد عن رمحة االفرق أل الشيخ:

  .وجل اهللا عز ن يرمحه ألدام اإلنسان مل ميت فهو يعين قابل 

 الِتي النارَ  تـُْفِلُحوَن َواتـُقواْ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً  َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َأيـَها ((ياالطالب: 

  تـُْرَحُموَن )) َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِيَن َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ 

 يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: الشيخ: 

  .هللا ما في السموات وما في األرض )) ((الطالب: من أين ؟ واتقوا اهللا لعلكم ترحمون )) 



وهللا ما في السموات وما في األرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واهللا غفور  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  رحيم )) .

ما يف السموات )) وما من صيغ العموم كما  من فوائد هذه اآلية: بيان عموم ملك اهللا سبحانه وتعاىل؛ لقوله: ((

  هو معروف .

  رب حقه التأخري؛ ومن طرق احلصر تقدمي ما حقه التأخري.ثانيا: انفراد اهللا بذلك لتقدمي اخلرب، واخل

اآلية: إثبات تعدد السموات؛ وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه أا سبع مسوات؛ أما األرض فذكرت هذه ومن فوائد 

  السنة أا سبع . تفيشمل مجيع األراضني وقد بين ,بصيغة اإلفراد واملراد اجلنس

ويتفرع على ))  ويعذب ((وإثبات التعذيب؛ لقوله:  يغفر ))؛ ((ت املغفرة هللا؛ لقوله: من فوائد اآلية الكرمية: إثبا

  وأن األمر له يف التعذيب واملغفرة . ,هاتني الفائدتني: إثبات متام سلطانه يف ملكه

؛ واملشيئة تأيت كثريا يف القرآن  من يشاء )) ((وقوله:  لمن يشاء )) ((ومن فوائدها: إثبات املشيئة؛ لقوله: 

  أي من اقتضت احلكمة املغفرة له ومن اقتضت احلكمة أن يعذب . ,ولكنها مقرونة باحلكمة ,الكرمية

 ,مسني الكرميني من أمساء اهللا ومها: الغفور والرحيم؛ وإثبات ما تضمناه من صفةاالومن فوائد هذه اآلية: إثبات 

  والرمحة مأخوذة من الرحيم . لغفور,اوهي ؟ وهي املغفرة مأخوذة من 

وهو أنه ويغفر  ,ومن فوائدها أيضا: إثبات احلكم املرتتب على ذلك؛ وهو ما يعرف عند بعض العلماء باألثر

كونه امسا من ن به يتضمن ثالثة أمور: اإلميان بإلميااويرحم؛ والقاعدة يف أمساء اهللا أنه إذا كان االسم متعديا فإن 

فإن اإلميان به  لى ذلك؛ وإذا كان الزما غري متعدوباحلكم الذي يرتتب ع ,دل عليه من صفة وما ,أمساء اهللا

  واإلميان مبا دل عليه من الصفة . ,من أمساء اهللا اامسه يتضمن اإلميان ب

اخلطاب بالنداء يدل على  يردتص. يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بق مبا يفيد االنتباه واخلطاب الذي يعتىن به يسب يقظة املخاطب وانتباه املخاطب؛ االهتمام به؛ ألن النداء يوج

   واالستحقاق.

, أوال: اإلغراء واحلث على ما تضمنه اخلطابيا أيها الذين آمنوا ))  ((؛ وتوجيهه إىل املؤمنني يدل على فوائد

يا كرمي أكرم كما تقول للرجل ختاطبه:   ,ؤالء باسم اإلميان يدل على أن ذلك من أجل أن يثري مهمهمه ألن مناداة

يعين من أجل كرمك أكرم؛ وتقول: يا رجل  ,يا كرمي فإن هذا من باب اإلغراء واحلث ضيفك؛ فإنك إذا قلت:

غراء واحلث؛ ويفيد أيضا: أن االلتزام اترك السفلة، أو يا حليم اترك السفه، وما أشبه ذلك؛ فاملقصود مبثل هذا اإل

ترك أكل الربا من مقتضيات اإلميان؛ ألن اخلطاب وجه  :مبا دل عليه اخلطاب من مقتضيات اإلميان؛ فمثال



للمؤمنني؛ ويستفاد أمر ثالث: وهو أن املخالفة يف هذا منقصة لإلميان وسبب لنقصانه؛ إذا نستفيد يف تصدير 

, مام به والعناية به؛ أما توجيه اخلطاب إىل املؤمنني فنستفيد منه ثالثة أشياء: اإلغراءاخلطاب بالنداء أيش؟ االهت

  اإلميان.يف مل مبقتضى اخلطاب من متام اإلميان؛ وأن خمالفته نقص واحلث؛ وأن االمتثال والع

جيب اإلميان به؛ هي  تأيت هكذا مطلقة يف القرآن الكرمية؛ لكن معناها مقيد مبا يا أيها الذين آمنوا )) ((وقوله: 

ولكن البر من آمن باهللا واليوم اآلخر  ((لكنها مقيدة مبا جيب اإلميان به؛  ,أي شيءباإلميان مطلقة تشمل 

ميان بستة أشياء: باهللا وبني الرسول عليه الصالة والسالم أن اإلميان يتضمن اإل والمالئكة والكتاب والنبيين ))

بل اإلقرار  ,ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره؛ مث اإلميان املراد به ليس جمرد التصديق فقط

املتضمن أو املستلزم للقبول واإلذعان؛ أما جمرد أن يصدق اإلنسان بالشيء فإنه ليس مبؤمن؛ فأبو طالب مثال 

بد من قبول   صلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك مل ينفعه؛ ألنه مل يقبل ومل يذعن؛ فالمصدق بأن حممدا رسول اهللا

  يعين انقيادا . ,ويش بعد ؟ وإذعان

آمنوا بأيش ؟ مبا جيب اإلميان به، وهي األمور الستة اليت بينها الرسول عليه الصالة  يا أيها الذين آمنوا )) ((

  .) ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشرهأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه  (والسالم: 

األخرى؛  اتاعفه الشرب واللبس والسكىن واالنتفاألكل معروف وخال ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ((

لكنه عرب باألكل ألنه أخص ما يكون يف مالبسة اإلنسان؛ فالذي يدخل إىل جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر 

؛  ؛ فإن أبلغ ما يكون يف مالمسة اإلنسان وهو األكل؛ وهلذا ى عنهوليس كالبيت الذي تسكنه ,جسدك

واإلنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن؛ ما الذي يقدم ؟ األكل؛ فهو أشد ما 

الربا يف اللغة  ال تأكلوا الربا )) ((وقوله: ال تأكلوا الربا ))  ((يكون ضرورة لإلنسان هو األكل؛ وهلذا قال: 

علت؛ ومنه الربا مجع رابية للمكان املرتفع  :يعين فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت )) ((الزيادة ومنه قوله تعاىل: 

يسمى ربا و ونساء  ويسمى ربا الفضل؛من األرض؛ واملراد بالربا هنا الربا الشرعي؛ وهو زيادة ونساء؛ زيادة 

الذهب بالذهب والفضة  (بينها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله:  النسيئة؛ ويكون الربا يف أموال خاصة

هذه األشياء الستة متفق على جريان الربا  بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح )

سه لزم فيه أمر غري جنبفيها؛ فإذا أبدل جنس مبثله لزم فيه شيئان: التساوي والتقابض يف جملس العقد؛ وإذا بيع 

واحد وهو التقابض يف جملس العقد؛ إال بني الذهب والفضة وسوامها فإنه ال يشرتط التقابض يف جملس العقد؛ 

واضح ؟ إذا األموال الربوية ستة: الذهب والفضة والرب والشعري والتمر وامللح؛ إذا بيع واحد منها مبثله لزم فيها 

  أمران ومها يا آدم ؟ 



  وجملس العقد؛  التقابض: الطالب

كون سواء؛ وإذا بيع بغري جنسه ما اين ؟ التماثل، التماثل يعين أن يهذا التقابض يف جملس العقد، والث: الشيخ

عدى الذهب والفضة فإنه يشرتط التقابض يف جملس العقد فقط دون التساوي؛ أما الذهب والفضة فإذا بيع 

حدمها باألجناس األخرى األربعة فإنه ال يشرتط التقابض؛ وإذا بيع أ ,أحدمها باآلخر فالبد فيه من التقابض

زم التساوي وزنا والتقابض؛ فال جيوز أن تبيع غراما بغرامني ولو كان يدا علوم ؟ طيب فإذا بعت ذهبا بذهب لم

بيد؛ وهذا يسمى ربا الفضل ألجل الزيادة؛ وال جيوز أن تبيع غراما بغرام ولكن مع عدم القبض؛ ويسمى هذا ربا 

؟ ال يشرتط ال تقابض وال لنسيئة؛ وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة جيوز لكن يدا بيد؛ وإذا بعت فضة برب ا

يعين فيجوز أن أشرتي منك صاع بر بدرمهني  ,تساوي ؛ ملاذا ؟ ألن الذهب والفضة مع غريمها ال جيري فيهما الربا

لك ألن الربا بني الذهب والفضة وما سوامها تقبضين كل هذا جائز؛ وذ ملوإن مل أقبضك؛ وكذلك لو قبضتك و 

الذهب  (ليس جبار؛ الدليل على اشرتاط القبض والتساوي يف اجلنس الواحد قول النيب عليه الصالة والسالم: 

فإذا  ,الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد

إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا  ( فقال: )  اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

  يعين إال خذ وأعطين يعين يدا بيد . ) ءهاالذهب بالفضة ربا إال هاء  (وقال:  ؛) كيف شئتم إذا كان يدا بيد

يشمل ما إذا  كيف شئتم إذا كان يدا بيد )  إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا (لكن قد يقول قائل: إن قوله: 

باع برا بفضة فإن اجلنس خمتلف؛ وإذا طبقنا هذا على احلديث قلنا البد أن يكون يدا بيد ألنه قال عليه الصالة 

نقول: نعم هذا هو مقتضى هذا  )إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ( والسالم: 

قدم النبي صلى اهللا  ما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:احلديث؛ لكن خيصصه 

من أسلف في شيء فليسلف في ( عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: 

يعين  ,ويؤخرون املثمن الثمنومعىن يسلفون يعين يقدمون الدراهم  .) شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

يأيت الرجل ويشرتي من صاحب البستان مترا ملدة سنة أو سنتني بدراهم يعطيها إياه نقدا؛ فهنا اشرتي متر بدراهم 

إذا اختلفت  (هذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى اهللا عليه وسلم: ر القبض؛ والسلم جائز باإلمجاع و مع تأخ

  هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .

إذا اختلفت هذه  (ما تقولون ؟ جائز؛ جائز لقوله:  ,إذا باع صاعا من الرب بصاعني من الشعري يدا بيدب, طي

  األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .



إذا الربا يكون يف أموال خاصة وهي ستة بنص احلديث؛ أما ما عداها فإن من أهل العلم من قال ليس فيها ربا،  

الستة ال ربا فيه؛ ومن أهل العلم من قال إن ما كان مبعناها فله حكمها؛ فاألوراق النقدية كل شيء سوى هذه 

يعين جعلت عوضا عن  ,ن فضةحكم ذلك النقد؛ فإذا كانت أوراقا عاملستعملة اآلن بدال عن النقد يكون هلا 

األصناف فبيعوا   فإذا اختلفت هذه (فضة فلها حكم الفضة؛ لكن إذا اختلف جنسها دخل يف عموم قوله: 

؛ الستةكذلك أيضا الذرة والرز ليسا من أصناف الستة لكنهما مبعىن األصناف   كيف شئتم إذا كان يدا بيد )؛

  فإنك ال جتد فرقا بني الرب والرز أو بني الشعري والذرة، كل منهما طعام يقتات .

كيلوين بكيلوين ونصف أو   ينتعطي الفواكه كالربتقال والعنب هل فيها ربا ؟ ليس فيها ربا؛ فيجوز أنطيب, 

  ربا.الهذا ال جيري فيه ألن  يعين كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب ال بأس؛ ,بثالثة من العنب

  صناف الستة .األجيوز، جيوز ألا ما هي من  طيب سارة بسيارتني ؟

  صناف الستة .األألا ليست من  ,بعري ببعريين ؟ جيوز

صناف الستة؛ وعلى هذا فقس؛ فأنت إذا عرفت األجيوز؛ ألنه ليس من  طن من احلديد بطن ونصف ؟

  وأحل اهللا البيع وحرم الربا )) . ((فما عدى ذلك فقد قال اهللا فيه:  ,األصناف الستة وما كان مبعناها متاما

  الربا.ولو مع عدم التقابض؛ ألن هذا ال جيري فيه  ,؛ ولو مع عدم التقابض ؟ نعملو باع ثوبا بثوبني ؟ جيوز

(( مبعىن أنك تكرر مرتني فيكون ضعفا كدرهم بدرمهني  ,ضعف الشيء مثله ضعافا مضاعفة ))أ ((وقوله تعاىل: 

وبعد سنة جنعله  ,فمثال درهم بدرمهني وبعد سنة جنعله بثالثة دراهم ,يعين مزيدة على الضعف األول ))مضاعفة 

إما أن تويف  :شخص فإذا حل األجل قالالستدين الرجل من بأربعة دراهم؛ هذا هو فعل اجلاهلية، ربا اجلاهلية؛ ي

إما أن  :إذا حل وقدره ألف يقول :مثال إذا أوىف برئت ذمته؛ إذا مل يوف يريب مبعىن أنه يزيد؛ فيقول وإما أن تريب؛

إما أن تويف وإما  :قالومل يوف إىل السنة القادمة بألفني؛ فإذا جاءت السنة القادمة  لف وإال فهو عليكاألتوفيين 

 ,جنعله للثالثة لكن يكون بثالثة آالف؛ هذه أضعاف مضاعفة :قال مل يوفأن تريب؛ فإذا أوىف برئت ذمته وإن 

اره كما قال اهللا تعاىل: إلنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظوالشك أا ظلم عظيم؛ ألنه إذا حل الدين على ا

فاملمتنع عن  )) اال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاه ((قال اهللا تعاىل: و  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) ((

  .ار ع العجز آمث؛ ألن اهللا أوجب اإلنظواملطالب بالوفاء م ,الوفاء ليس بآمث مع العجز



يعين مزيدة  (( مضاعفة ))مبعىن أنك تكرر مرتني فيكون ضعفا كدرهم بدرمهني  ,ضعف الشيء مثله: ... الشيخ

وبعد سنة جنعله بأربعة دراهم؛ هذا هو  ,فمثال درهم بدرمهني وبعد سنة جنعله بثالثة دراهم ,على الضعف األول

إذا أوىف  إما أن تويف وإما أن تريب؛ :األجل قال شخص فإذا حلالفعل اجلاهلية، ربا اجلاهلية؛ يستدين الرجل من 

إما أن توفيين األلف وإال فهو  :إذا حل وقدره ألف يقول :مثال برئت ذمته؛ إذا مل يوف يريب مبعىن أنه يزيد؛ فيقول

 إما أن تويف وإما أن تريب؛ فإذا أوىف :قالومل يوف عليك إىل السنة القادمة بألفني؛ فإذا جاءت السنة القادمة 

والشك أا ظلم  ,جنعله للثالثة لكن يكون بثالثة آالف؛ هذه أضعاف مضاعفة :قال مل يوفبرئت ذمته وإن 

(( وإن كان ذو اره كما قال اهللا تعاىل: إلنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظعظيم؛ ألنه إذا حل الدين على ا

فاملمتنع عن الوفاء ليس بآمث  )) اا إال ما آتاه(( ال يكلف اهللا نفسوقال اهللا تعاىل:  عسرة فنظرة إلى ميسرة ))

  .ار ع العجز آمث؛ ألن اهللا أوجب اإلنظواملطالب بالوفاء م ,مع العجز

إما أن تويف وإما أن تريب؛ فلعجزه يريب؛  :أنه إذا حل األجل قال الدائن ))أضعاف مضاعفة (( إذا صورة املسألة 

لف إىل مائة ألف هذا األفيكون عاجزا وثالثة ورابعة حىت يكون  ,إذا حل األجل الثاين قيل له كما قيل يف األول

والشك أن هذا ظلم عظيم؛ ألنه ال ميكن ألحد أن يريب إال ألحد أمرين: إما أنه عاجز؛ وإما  ,أضعاف مضاعفة

أنا ال أويف لكن مائة ألف أكسب ا يف السنة ثالث  :مبعىن أنه يقول ,ا جعل عليه من الرباأنه كاسب أكثر مم

نسان قادرا وليس له فائدة اإلوال يهمين أن يزيد علي مثال مائة ألف ربا ألين سأكسب؛ أما أن يكون  .مائة ألف

  .مته فإنه ال ميكن أن يفعلمن بقاء الدين يف ذ

  واملعىن ؟ املعىن واحد . أضعافا مضعفة )) مضعفة )) (( ((فيها قراءة:  )أضعافا مضاعفة ) ((قوله: 

ليس له مفهوم، ليس له مفهوم؛ ألنه جاء على وفق العادة الغالبة؛ وما جاء على  أضعافا مضاعفة )) ((وقوله: 

أجل أنه األمر  وفق العادة الغالبة فإنه ال مفهوم له؛ هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه: أن القيد إذا كان من

وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي  ((منها قوله تعاىل:  غالب فإنه ال مفهوم له؛ وله أمثلةال

قيد على وفق العادة والغالب؛ وهلذا حترم الربيبة وإن مل تكن  الالتي في حجوركم )) : ((فإن قولهدخلتم بهن )) 

  يف حجره .

فإن هذا ال يدل على أن األمة إذا  تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ))وال  ((ومنه قوله تعاىل: 

هل نقول لنا يف هذه احلال لنا أن نكرهها  ,امتنعت من الزنا ألن الرجل الذي طلب منها أن تزاين به ال يعجبها

ها؛ هذه بنص اآلية أنه تريد حتصن فرج ,على ذلك ؟ يعين رجل عنده فتاتان؛ فتاة أجربها على الزنا فأبت حتصنا

واهللا الرجل هذا خلقته  :ال جيوز إكراهها ألا تريد التحصن؛ الفتاة الثانية طلب منها أن تزين بالرجل قالت



؛ فهل يكرهها على القبيح ؟ ال؛ هي امتنعت أن يزين به مجيال منها طلبيوطلبت أن يكون الرجل الذي  ,قبيحة

  ؛ فهل له أن يكرهها يف هذه احلال ؟ ال تريد التحصن لكن تريد رجال مجيال

  ال؛ : الطالب

وهلذا طلبت أن يطلب هلا  ,وهذه مل ترد التحصن إن أردن تحصنا )) ((ملاذا ؟ اآلية يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

  رجل مجيل فتزين به؛ فماذا نقول ؟ نقول: ألن هذا هو الغالب فال مفهوم له، ال مفهوم له؛ واضح ؟ 

هذا بناء على الغالب وهو الربا املعروف يف اجلاهلية الذي قاعدته وأساسه  أضعافا مضاعفة )) ((طيب إذا قوله: 

  .إما أن تويف وإما أن تريب؛ طيب :أن يقول الدائن

يعين  ,ى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة مث أمر بالتقوى؛ وهذا من باب التوكيد واتقوا اهللا ))أضعافا مضاعفة ((

قوى؛ وتقوى اهللا سبحانه وتعاىل هي اختاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقد م جمانب للتن أكلكأ

  قيل يف تعريفها: 

  خل الذنوب صغريها وكبريها ذاك التقى    واعمل كماش فوق أرض الشوك حيذر ما يرى      

  ال حتقرن صغرية إن اجلبال من احلصا

  أن يتخذ اإلنسان وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .ولكن ما ذكرناه أعم وهي أن التقوى نعم, 

والرتجي يف حق اهللا مستحيل؛ ألن الرتجي  ,ألن الكالم صادر من اهللا ,لعل هنا للتعليل لعلكم تفلحون )) ((

يعين من  ,كل شيء عليه هني؛ فتكون لعل للتعليل  ,واهللا سبحانه وتعاىل ال يشق عليه شيء ,طلب ما فيه مشقة

إنه كلمة جامعة حلصول املطلوب وزوال املكروه؛ فهي  :أجل أن تفلحوا؛ وما هو الفالح ؟ الفالح قال أهل العلم

من أمجع الكلمات؛ فالفالح حصول املطلوب وزوال املكروه؛ فمن حصل له املكروه فهو ناقص الفالح؛ ومن زال 

روبه فال فالح ن مل حيصل مطلوبه ومل ينجوا من مكومعنه املكروه ولكن مل حيصل مطلوبه فهو ناقص الفالح؛ 

عنده؛ ومن حصل له املطلوب وجنا من املكروب فهو املفلح؛ إذا تقوى اهللا عزوجل من أسباب الفالح؛ وكل 

وبه؛ فأين جند هذا ؟ جنده يف هر ب أن ينال مطلوبه وأن ينجوا من مكل واحد حي  ,واحد من الناس ينشد الفالح

وهو أمر يسري على من يسره اهللا عليه، افعل ما أمرت به واترك  ,يف القيام بطاعته واجتناب يهتقوى اهللا عزوجل 

  ما يت عنه وبذلك حيصل لك الفالح.

  أنه صدر اخلطاب يف شأنه بالنداء . ال: تعظيم شأن الربا وخطره؛ وجههيف هذه اآلية من الفوائد أو 

  ميان، وأن كل مؤمن صادق اإلميان فالبد أن يتجنب أكل الربا .ومن فوائدها: أن اجتناب الربا من مقتضيات اإل



ومن فوائدها: أن أكل الربا منقص لإلميان، أن أكل الربا ينقص اإلميان؛ وهذا أمر الشك فيه عند أهل السنة 

ميان؛ واجلماعة أن أكل الربا ينقص اإلميان ألنه كبرية من كبائر الذنوب؛ وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقص اإل

وعند اخلوارج خيرج من اإلميان ويدخل الكفر؛ وعند املعتزلة خيرج من اإلميان وال يدخل يف الكفر؛ ألم يقولون 

إن فاعل الكبرية ال مؤمن وال كافر؛ فهو خارج من اإلميان غري داخل يف الكفر؛ وعند املرجئة مؤمن كامل اإلميان، 

  ميان؛ لكن حنن نقول: هو مؤمن ناقص اإلميان .لو أكل الربا ليال وارا فهو مؤمن كامل اإل

واألصل يف النهي التحرمي السيما وأنه  ال تأكلوا الربا )) ((حترمي أكل الربا؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:

  واتقوا اهللا )) . ((أكد بقوله: 

هها ؟ اجلواب نعم؛ لكن عرب تالفات بالشرب واللباس وبناء املساكن وما أشبوهل يقاس على األكل بقية اإل

  باألكل ألنه أخص وجوه االنتفاع، أخص وجوه االنتفاع هو األكل، وغريه مثله .

  من فوائد هذه اآلية: أن الربا ال حيرم إال إذا كان أضعافا مضاعفة؛ 

  ال؛ : الطالب

  ؟  أما ضعف واحد فيجوز ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) (( :وجودم ,ال: الشيخ

  ال جيوز؛ : الطالب

ة ملاذا ؟ ألن هذا بناء على الواقع الغالب؛ وما كان كذلك فإنه ال مفهوم له؛ وهلذا قال النيب عليه الصال: الشيخ

ما أكل  أي وقع يف الربا مع أنه من زاد أو استزاد فقد أربى ) (قال: والسالم يف احلديث الذي أشرنا إليه أوال 

؟ إذا  واضح يا مجاعة عين الربا ال تفعل رده) (اع بصاعني من التمر قال: خذ صأضعافا مضاعفة؛ وقال يف أ

وأجازوا الربا  ,وأن الربا ال حيرم إال إذا كان يف هذه الصورة ,هذا القيد ال مفهوم له خالفا مل قال: إنه قيد شرطي

السيما و وينشط به االقتصاد؛ فإن من العلماء  ,إذا كان ليس فيه ظلم وإمنا هو استثماري تزداد به أموال الدولة

وسواء كان أضعافا مضاعفة أو ضعفا  ه,أنواعم باطل، الربا حمرم بأي نوع من لكنه زعو  ,املتأخرون من زعم ذلك

والصاع بالصاعني وصفه النيب صلى اهللا عليه وسلم من زاد أو استزاد فقد أربى )  ( :واحدا أو دون الضعف

  ه عني الربا.ومع ذلك مساه ربا بل عني الربا، مسا ,وليس فيه أضعاف مضاعفة ,ليس فيه ظلمبأنه عني الربا؛ و 

طيب من فوائد هذه اآلية: أنه جيوز أن أبيع عليك سلعة توفيين ا بأكثر من مثنها ويبقى مثنها يف ذمتك؛ يعين ملا 

ف  باثين عشرة ألفا مث توفيين أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آال :قلت حل األجل وهو عشرة آالف 

  بقيمتها؛ هل جيوز ؟ 

  ال جيوز؛ : الطالب



ليس عندي  :؟ طيب حل لزيد على عمرو عشرة آالف ؛ فقال عمرو وإال الزين أنتم فهمتم صورة : الشيخ

يعها عليك عشرة آالف  أبآالف  وتوفيين، سيارة تساوي أنا أبيع عليك سيارة بعشرة  :شيء؛ قال له زيد

  باثين عشرة ألفا وتوفيين ؟ 

  ما جيوز؛ : الطالب

تساوي عشرة باثين عشر ألفا إىل سنة مث  أبيع عليك سيارة :اثين عشر، قال يهاخلأالعشرة  هو ما قال: الشيخ

 بعها وأعطين قيمتها عشرة آالف,   

  ؟  ال جيوز: الطالب

؟ أنتم لو قلت سنجعل العشرة اثين عشر هذا حرام واضح؛ لكن أنا ما قلت هكذا،  يءش ال جيوز ألي: الشيخ

ومع  ,قلت أبيع عليك سيارة باثين عشر ألفا إىل سنة وهي تساوي عشرة لتوفيين ا؛ هذا ال جيوز ألنه حيلة

ويكون سواء  ,هللاعلى حمارم ا التحايلفيكونون سواء مع اليهود يف  ,األسف أن بعض املسلمني اليوم يفعلون هذا

ه؛ ألنه بعد أن كان مع اليهود يف أكل الربا؛ ألن هؤالء أكلوا الربا وحتيلوا على أكله؛ فيزداد الربا قبحا إىل قبح

 هذا يعتقد أنه ال اعا زينه لك الشيطان؛ والذي يفعلنبك نفسك عليه يف يوم من الدهر صار خدصرحيا رمبا تؤ 

سنجعل العشرة اثين عشر إىل سنة؛ هذا الشك أنه حرام لكن  :قال شيء فيه؛ والشك أن هذا أخبث مما لو

 :ربا اخلداع هللا عزوجل، واهللا سبحانه وتعاىل ال خيفى عليه شيءالاألوىل أخبث؛ ألا تضمنت مع مفسدة  ةاحليل

هو أخذ تعطيه السيارة ويش الفائدة منها ؟  يءش ألي إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) (

يوفيك بقيمتها وتبقى الزيادة لطول إىل املعرض وباعها هو ال يريدها ؛ وأنت مل تبعها عليه إال ألنه السيارة وعلى 

  اليت يف قيمة السيارة ربا أضعافا مضاعفة .

   مسألة العينة يا شيخ ؟غري سألة : هذه املالسائل

؛ نقدا اجل مث يشرتيها بأقل منهعليه السلعة يف مثن مع لعينة يبيعمسألة العينة، مسألة اغري هذه  ,أي نعم: الشيخ

 هادرامهبعشرة من أجل أن تبيعها وتأخذ سيارة هذه أبيع عليك  :قال ,أما هذا دين ثابت يف ذمته حتيل عليه

  وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة اثنا عشر . ,وتوفيين

  

سيارة يف املعرض مخس ومثانني من  آخرحيلة مثال واحد يبيع على  جييءوالسيارة بسيارتني كذلك : السائل

   ؟ ..., يقول يف السنة القادمة تشرتي يف هذا املعرض املعرض



وأنت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا  ,يداجلنوع السيارة بسيارة مثال أنا عندي سيارة جيدة من  ,ال: الشيخ

   سيارة .الفآخذ منك السيارتني ب

عرض املأعطين سيارة من  :وقال ,يعين واحد يبغى سيارة حىت يبيع ويستفيد من مبلغه ,أخرى ورتنا: صالسائل

  ويف السنة القادمة أعطيك من املعرض سيارتني ؟ واحدمخس ومثانني 

 ( نعم هذا ال بأس به؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص: ,أي نعم: الشيخ

فكان يأخذ البعري بالبعريين والبعريين بالثالثة؛ تدري ملاذا ؟ ألنه رمبا يف العام ) على إبل الصدقة  استسلف

واضح ؟  .سيارتني أقل من قيمة السيارة يف العام املاضي؛ فالربا ما هو متحقق، ما هو متحققالالقادم تكون قيمة 

  نعم .

األوراق  , كثري من الشباب يسألون عن الصرف ب والفضةهالذعلة أن األوراق النقدية تأخذ حنن قلنا : السائل

   ؟ سواء زادت أو نقصت, ما هو التحقيق يف املسألةالقطع احلديدية النقدية ب

إذا اختلفت هذه ( لكن البد أن تكون يدا بيد؛ الدليل:  ,أنه ال بأس بالزيادةهو التحقيق عندنا : الشيخ

ا الطعم فاملقصود واحد لكن ملا اختلف اجلنس مفمثال الرب والشعري املقصود  ؛)األصناف فبيعوا كيف شئتم 

  ، لفاضالتا واحد لكن ملا اختلف اجلنس جيوز وراق النقدية والنقود املقصود ل؛ هذه األفاضجاز الت

  : مها جنس واحد, السائل

  , واملنفعة خمتلفة أيضا.هذا حديد وهذا ورقة ,ال ما هو جنس واحد: الشيخ

 الِتي النارَ  َ◌واتـُقواْ  تـُْفِلُحونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً  َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  ((يا َأيـَها: الطالب

مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات تـُْرَحُموَن وسارعوا إلى  َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِين َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ 

واألرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء و الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهللا 

يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 

  م يعملون )).الذنوب إال اهللا ولم يسروا على ما فعلوا وه

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا  تعاىل: ((تبارك و أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا : الشيخ

مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون واتقوا النار اليت أعدت للكافرين وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون )) اآلية 

  األوىل تقدم الكالم عليها.

 ,أن نبدأ ذا الدرس نود أن نتحدث بنعمة اهللا سبحانه وتعاىل على ما من به علينا من إمتام الصيام والقيام وقبل

أمثاله علينا وعلى املسلمني خبري وأمن وعمل صاحل؛ إن اإلنسان ينبغي له إذا  نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيدو 



إحسانه حيث على ربه ولكن ليشكر اهللا على توفيقه و عمل عمال صاحلا أن يتذكر هذا العمل ال ليمن به على 

وإن تطع أكثر من في  ((خذل عنه كثريا من الناس كما قال اهللا تبارك وتعاىل:  الذيأعانه على هذا العمل 

ويذكر أن  ,فيحمد اهللا على هذه النعمة وجيدد الشكر والعزمية على فعل اخلري األرض يضلوك عن سبيل اهللا ))

الزمن الفائت والزمن املستقبل كالمها حيتاج إىل ملئه بالعمل الصاحل؛ ألن هذه األيام خزائن يودع فيها اإلنسان ما 

يودعه فيها من أجل أن ينتفع به يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم؛ وعلينا أيضا أن 

جاء هذا الشهر بعد أن زالت تلك الفنت والظلمات اليت أعشت األبصار نتحدث بنعمة اهللا سبحانه وتعاىل أن 

وأتعبت القلوب وأقلقت الراحة حىت صام الناس وهللا احلمد شهرهم وقاموه وهم يف حال طمأنينة وفرح مبا أنعم اهللا 

هذا زوال تلك احلروب؛ وعليهم أيضا أن يشكروا اهللا سبحانه وتعاىل وأن يتحدث بنعمته حيث كان به من 

فكان وهللا  ,س ألا أول فصل الربيعأيام السنة من حيث الطقأحسن  يهم الشهر املبارك شهر رمضان يف أيا

بل أداه الناس وهللا احلمد براحة وطمأنينة؛ فأذكر نفسي وإياكم  ,ليس فيه حرم مزعج وال برد مؤمل ,احلمد ميسرا

نذكر أيضا للنعم ازداد حمبة هللا وطاعة له وحتدثا بنعمه؛ و بنعم اهللا الكثرية اليت ال حتصى ألن اإلنسان كلما ذكر ا

أن من بالد املسلمني من يعيش يف قلق يف خوف يف جوع يف عري؛ وهذه البالد وهللا احلمد متر ا األحداث 

ما هي عليه وكل شيء على العظيمة ومع ذلك مل تتأثر؛ فنحن كما شاهدمت وهللا احلمد يف األزمات أسواقنا هي 

من فضله ويرزقنا شكر وإياكم ونسأل اهللا تعاىل أن يزيدنا  ,هو عليه؛ وهذه من نعمة اهللا سبحانه وتعاىلعلى ما 

  نعمته .

ألن أفضل موضوع هو موضوع  ,أما درسنا اليوم فهو تفسري كالم اهللا سبحانه وتعاىل الذي ينبغي لنا أن نعتين به

نشرح كالم احلجاوي يف زاد املستقنع أو نشرح كالم فالن التفسري ألنه شرح لكالم اهللا؛ وإذا كنا حنرص على أن 

فإذا اعتىن به اإلنسان  ,وفالن يف كتبهم فالواجب علينا أن نعتين بكتاب اهللا أكثر وأكثر ألنه كالم اهللا عزوجل

سهل ألنه  حصل بذلك خريا كثريا يف العلم ويف الدين ويف األخالق ويف كل شيء؛ وال تظنوا أن درس التفسري

ن كل آية جتد فيها معىن غري املعىن الذي يف اآلية األخرى، مث هو خري لإلنسان كل  تأيت فيه آيات متكررة ألمثال

  حرف منه بعشر حسنات .

سبق الكالم  اتقوا اهللا )) ((؛ اتقوا اهللا واتقوا النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين )) ((يقول اهللا عزوجل: 

 األوامر تعبدا هللا وترتك النواهي تعبدا هللا وتذلال ترك النواهي؛ لكن تعبدا هللا، تفعلاألوامر و ن معناها فعل يها بأعل

فهي تقوى من نوع آخر وهي أن تتخذ ما يقيك منها كما تتخذ ما يقيك من  واتقوا النار )) ((له؛ أما قوله: 

فليس تقوانا للنار  تقيكم بأسكم ))وسرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر  ((لقوله تعاىل:  ؛احلر يف الدنيا



حجابا دوا حىت ال تقوى عبادة وتذلل كتقوانا هللا؛ فل اللفظ واحد واملعىن خمتلف؛ فتقوى النار معناه أن نتخذ 

  ت كتقوى اهللا اليت هي تقوى تذلل وعبادة .سولي ,؛ هذا هو تقوى الناريصيبنا لفحها

اف عذاا ما تنخلع له لنار ورد يف الكتاب والسنة من أوصافها وأوصاتقوا النار اليت أعدت للكافرين )) هذه ا ((

هو اهللا هلا أي هيئت هلم؛ واملعد  التي أعدت )) التي أعدت للكافرين )) (( ((هذا معروف؛ القلوب وبسط 

ومنه الكفرة الذي نسميه الكافور وهو وعاء طلع  ,أصل الكفر يف اللغة السرت للكافرين )) ((عزوجل؛ وقوله: 

 ,وأعظمه الكفر املخرج عن امللة ,النخل؛ هذا أصله يف اللغة؛ أما يف الشرع فإنه جحد اإلنسان لنعمة اهللا عزوجل

 للكافرين )) ((وقوله:  ؛" كفر دون كفر" وهناك كفر دونه كما ذكر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: 

أن  (وأركان اإلميان وأصوله الستة بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله:  ,فرين مبا جيب اإلميان بهكااليعين 

  تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره ) .

  مر الوجوب .واألصل يف األ واتقوا النار )) ((يف هذه اآلية من الفوائد: وجوب اختاذ ما يقي من النار؛ لقوله: 

  أعدت )) . ((ومن فوائدها: أن النار موجودة، موجودة اآلن؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

أما الفساق الذين يعذبون بالنار على  أعدت للكافرين )) ((ومن فوائدها: أن أهل النار هم الكافرون؛ لقوله: 

إن النار ناران نار الكافرين ونار  :حىت إن بعض العلماء قال ؛قدر أعماهلم مث خيرجون منها فإن النار مل تعد هلم

  العصاة؛ ولكن ظاهر النصوص خالف ذلك وأن النار واحدة؛ لكن عذاا خيفف ويثقل حبسب عمل اإلنسان .

 أطيعوا اهللا )) ((اجلملة هنا معطوفة على ما سبق؛ قوله:  وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون )) ((مث قال: 

عة هي موافقة األمر، موافقة األمر فعال للمأمور وتركا للمحظور؛ فمن ترك مأمورا به فليس بطائع ومن فعل الطا

قائدها ال تستعص ه قوهلم: هذه ناقة طوع أي منقاد ل؛ وأصلها من الطوع وهو االنقياد ومنمنهيا عنه فليس بطائع

  عليه .

ألن هذا اخلطاب موجه  ,هي للجنس أو للعهد ؟ هي للعهدالرسول هنا فيه أل، فهل  أطيعوا اهللا والرسول )) ((

واألخ يبني لنا أي  عليه وسلم؛ فتكون أل هنا للعهد؛ وهذه األمة رسوهلا واحد وهو حممد صلى اهللا ,ألمةذه اهل

  أنواع العهد ؟ 

  العهد الذهين، : الطالب

وذلك أن العهد ثالثة أنواع: ذهين، وذكري، وحضوري؛ فإن كانت أل تشري إىل شيء  ,العهد الذهين: الشيخ

وإن كانت  كما أرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول ))؛ ((قوله تعاىل:  مثلمذكور فهو ذكري 

أل  وهكذا كل ؛اليوم أكملت لكم دينكم )) ((تشري إىل شيء حاضر فهي للعهد احلضوري، مثل قوله تعاىل: 



مثل هذا الرجل هذا اإلنسان وما  ,تأيت بعد اسم اإلشارة؛ فإن كل أل تأيت بعد اسم اإلشارة فهي للعهد احلضوري

أشبه ذلك؛ والثالث: العهد الذهين الذي يكون معلوما بالذهن؛ فهنا الرسول هو حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو 

  معهود ذهنا.

للرتجي؛ ولعل تأيت كما مر علينا كثريا تأيت  تلعل هنا للتعليل وليس )وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون ) ((

 ,للتعليل ولإلشفاق وللرتجي وتأيت للتمين أحيانا؛ والفرق بني التمين والرتجي: أن الرتجي فيما يرجى حصوله

ول حصلت لكم يعين إذا أطعتم اهللا والرس ,والتمين فيما ال يرجى حصوله؛ إما لعسره وإما لتعذره؛ وهنا للتعليل

والرمحة يكون ا حصول املطلوب وزوال املكروه؛ وإذا قرنت باملغفرة صارت املغفرة  لعلكم ترحمون )) (( :الرمحة

ا النجاة وحصول الثواب واألجر اليت أي لعلكم تكونون يف رمحة اهللا  ,لزوال املكروه والرمحة حلصول املطلوب

  الكثري .

  أوال: وجوب طاعة اهللا ورسوله؛ تؤخذ يا أخ ؟ من الفوائد: يف هذه اآلية 

   أطيعوا اهللا والرسول )) ((: تعاىل من قوله: الطالب

  ؟  ها من ذلكأخذ: ما وجه الشيخ

  اآلية تأمر بطاعة اهللا وطاعة الرسول؛ : الطالب

  واألصل يف األمر ؟ األصل يف األمر الوجوب .: الشيخ

أطيعوا اهللا والرسول  ((ومن فوائدها: جواز اقرتان الرسول باسم اهللا يف األمر الذي يكون مشرتكا بينهما؛ لقوله: 

 أما األمر الذي ال يكون مشرتكا بينهما وهو األمر الكوين القدري فهذا ال يذكر الرسول مع اهللا إال حبرف يدل ))

الشرعي إىل اهللا ورسوله وبني إسناد الكوين إىل اهللا ورسوله؛  الرتتيب؛ وذا نعرف الفرق بني إسناد الشيء على

  وأما الكوين فال جيوز إال بثم الدالة على الرتتيب واملهلة . ,فإسناد الشيء الشرعي جيوز بالواو

وقد أقره النيب صلى اهللا عليه وسلم  ,فإذا قلت يف أمر شرعي: اهللا ورسوله أعلم؛ فهذا صحيح وجائزطيب, 

خالد اجلهين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى م صالة الصبح على إثر مساء زيد بن يف حديث نفسه؛ فإن 

علم الفأقرهم؛ ألن املراد هنا  قالوا: اهللا ورسوله أعلم ... )؟ هل تدرون ماذا قال ربكم( من الليل فقال: 

بل  ندا, أجعلتني هللا ( عليه وقال: الشرعي؛ لكن يف املسائل الكونية ملا قال له رجل: ما شاء اهللا وشئت؛ أنكر

  .)ما شاء اهللا وحده 



عامة اللعلكم ترمحون )) ولكن هل املراد الرمحة  من فوائد هذه اآلية: أن طاعة اهللا ورسوله سبب للرمحة؛ لقوله: ((

؛ ة عامةم رمحة من اهللا لكنها رمحألن العامة حاصلة لنا على كل حال حىت الكفار هل ,أو اخلاصة ؟ املراد اخلاصة

  فاملراد بالرمحة هنا الرمحة اخلاصة اليت ا سعادة الدنيا واآلخرة .

ومل يقل:  سارعوا )) )) (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ((مث قال تعاىل: 

كم بعضا إىل أسرعوا؛ ألن املفاعلة تكون من اثنني يف الغالب؛ املعىن أنه ليسبق بعضكم بعضا أو ليسابق بعض

كعرض السماء سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها   ((هذا األمر املغفرة واجلنة، وهذا كقوله تعاىل: 

ن وليست هي جمرد التجاوز ع ,املغفرة سرت الذنب والتجاوز عنه سارعوا إلى مغفرة من ربكم )) واألرض ))؛ ((

الرأس حال احلرب يتوقى به السهام؛ وهو مفيد فائدتني املغفر ما يوضع على الذنب؛ ألن أصلها من املغفر، و 

قد سترتها  (اآلخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: ه يف عبدل هلذا قوله تعاىل حينما حياسب ومها: السرت والوقاية؛ ويد

يه ؟ سرت الذنب والتجاوز عنه؛ فمن سرت اهللا عليء ش فاملغفرة إذا أي عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم )

وإال فإن السرت نوع  ,ذنبه يف الدنيا فقد غفر له؛ ولكن ال تتم املغفرة إال بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه

فإن اإلنسان لو فضح بذنبه والعياذ باهللا مل يكن هذا مغفرة؛ لكن إذا سرت عليه فإن هذا فيه  ,شك من املغفرة بال

  بده لعله يتوب وال يعلم بذنبه؛ مهلة أن جيعل اهللا تعاىل األمر بينه وبني ع

إىل مغفرة من ربكم )) وكيف نسارع إىل مغفرة ؟ املسارعة إىل املغفرة هي املسارعة إىل فعل أسباب املغفرة،  ((

اللهم اغفر  :وإما عمل صاحل؛ فاالستغفار أن يقول ,املسارعة إىل فعل أسباب املغفرة؛ وأسباب املغفرة إما استغفار

األعمال الصاحلة ما يكفر به اخلطايا مثل الصلوات  نوما أشبه ذلك؛ وإما عمل صاحل ألن م يل، استغفر اهللا،

إذا فمعة، رمضان إىل رمضان، العمرة إىل العمرة، العمل الصاحل يذهب العمل السيئ ؛ جلمعة إىل اجلاخلمس، 

وإما باألعمال الصاحلة  ,املغفرةسارعة إىل أسباب املغفرة؛ إما باالستغفار وهو طلب املاملسارعة إىل املغفرة هي 

  اليت تذهب السيئات .

ألن اإلنسان ال تتم سعادته إال بأمرين: زوال املكروه وحصول املطلوب؛  ,مغفرة وجنةوجنة عرضها ))  ((وقوله: 

جنة عرضها  ((ففي أي شيء يكون زوال املكروه يا شاكر من هذه اآلية ؟ باملغفرة؛ حصول املطلوب ؟ باجلنة 

املتقون و  ,للمتقني، أعدها اهللا اجلنة هنا هي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل ألوليائه وجنة عرضها )) ((وقوله:  ))؛

فهي  أصابها وابل ))بربوة كمثل جنة  ((؛ هذه هي اجلنة؛ أما اجلنة يف قوله تعاىل: أولياء اهللاهم املؤمنون 

فيها ما ال عني  ,هي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل ألوليائهجنة الدنيا هي البساتني، جنة اآلخرة ففرق, البستان، 

رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، وال ميكن لإلنسان أن يتصور ما يف اجلنة من النعيم؛ أما جنات 



يعين بستانه على صفة كذا وكذا؛ أن يتصور جنة فالن وفالنة ميكن الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك، كل إنسان 

  اآلخرة فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر . جنةلكن 

والفرق بينهما: عرضها كعرض السماء واألرض))  ((ويف اآلية الثانية:  عرضها السموات واألرض )) ((وقوله: 

يعين من حيث االصطالح وإال فكل القرآن بليغ؛ ألم  ,وأما التشبيه هناك فليس ببليغ ,أن التشبيه هنا بليغ

فإذا حذفت أداة  ,التشبيه بليغ مؤكد غري مؤكد وبليغ وغري بليغ؛ إذا ذكرت أداة التشبيه فهو غري بليغ :يقولون

التشبيه ووجه الشبه صار بليغا؛ هنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه؛ أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يسمى 

  يها مرسال؛ وإذا ذكر وجه الشبه صار مرسال غري مؤكد؛ أظنكم تعرفون هذا يف البالغة ؟ تشب

  نريد مثال شيخنا ! : الطالب

طيب نقول: فالن كالبحر كرما، وإن شئت فقل: يف الكرم؛ هذا التشبيه فيه كل األركان األربعة؛ ألن : الشيخ

أو أداة التشبيه، ووجه الشبه؛ فإذا قلت: فالن كالبحر كرما؛ التشبيه له أركان أربعة مثل القياس: مشبه، مشبه به، 

باعتبار ذكر أداة التشبيه يسمى مرسال؛ وباعتبار ذكر  ,ركان األربعةاألفيه  يف الكرم ال بأس, فهنا التشبيه ذكر

جه و و التشبيه أداة وجه الشبه يسمى غري بليغ؛ يعين إن هذا أدىن أنواع التشبيه، فالن إذا ذكر املشبه واملشبه به و 

فهذا أدىن أنواع التشبيه؛ إذا حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه صار مؤكدا لكنه غري بليغ؛ ألنك إذا التشبيه 

قلت: فالن حبر؛ أكدت أنه حبر؛ يف الكرم نقصت شوي؛ فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه صار تشبيها بليغا 

؛ صار هذا أبلغ من األول، ويسمى هذا استعارة عطي الدراهم بال عد: رأيت حبرا يإذا قلت: فالن حبر؛ فإذا قلت

  معروف عندكم؛ 

ألنه حذفت منه أداة  ,تشبيه ما نوعه ؟ بليغالهذا  عرضها السموات واألرض )) ((على كل حال طيب, 

 عرضها السموات واألرض ((ويش معىن  عرضها السموات واألرض )) ((التشبيه ووجه الشبه فيكون بليغا؛ 

يعين كعرض السماء واألرض؛ لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء واألرض ؟ أو أا كعرض  )) ؟

  السماء واألرض وإن كانت هي يف حمل آخر ؟ 

  ، الثاين: الطالب

النيب صلى اهللا عليه  ؛ ولذلك شكك بعض العلماء يف األحاديث اليت فيها أن رجال من اليهود سألالثاين: الشيخ

كيف تكون عرضها السموات واألرض أين السموات واألرض إذا كانت   ,عرضها السموات واألرضقال: وسلم 

فهذا احلديث يف  الليل إذا جاء النهار ؟)يكون أين ( هي عرضها عرض السموات واألرض ؟ فقال الرسول: 



بل تدل على أن  ,لهمارفعه نظر؛ ملاذا ؟ ألن اآلية ال تدل على أن اجلنة مألت السموات واألرض وصارت يف حم

  ن اجلنة فوق السموات واألرض كلها.عرضها عرض السموات واألرض وإن كانت هي فوقهما؛ ولذلك نقول: إ



فهذا احلديث يف رفعه نظر؛ ملاذا ؟ ألن اآلية ال تدل على أن اجلنة مألت السموات واألرض وصارت يف : الشيخ

ن اجلنة فوق ؛ ولذلك نقول: إلسموات واألرض وإن كانت هي فوقهمبل تدل على أن عرضها عرض ا ,حملهما

 ألوه الفردوس فإنهإذا سألتم اهللا فاس(  :كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم السموات واألرض كلها.

وهذا يدل على أن اجلنة فوق  ) عرش الرحمانـ وفوُقها ـ ها أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقَ 

السموات؛ وأما النار فهي يف أسفل السافلني؛ وعلى هذا فال يكون يف اآلية إشكال إطالقا؛ وحيتمل أن نقول إن 

وإن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا صح احلديث  ,يشبه يف القرآن ويتبع ما تشابهأراد أن يلبس و  يهذا اليهود

أين الليل إذا جاء ( ه فقال: ؟ على مقتضى عقل وعلى مقتضى أيش ,أجابه على وجه يبهت فيه وال يتكلم

؟  وهلاوعلى كل حال فإن معىن اآلية الكرمية أن هذه اجلنة عرضها عرض السموات واألرض؛ طيب وط ؛)النهار 

ألن العادة أن العرض دون  ,إنه إذا كان عرضها السموات واألرض فطوهلا أعظم وأعظم :قال بعض أهل العلم

الطول؛ ولكن الصحيح أن عرضها واحدة ليس هلا عرض وطول؛ وذلك ألا مستديرة وليست مربعة؛ وإذا كانت  

  أهل العلم .هذا هو الصحيح الذي صححه مجاعة من  ,كذلك فإن عرضها يكون طوهلا

هل هي يف حمل جر صفة جلنة ؟ أو  أعدت )) ((اجلملة يف  عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين )) ((

  يف حمل نصب حاال من اجلنة ؟ 

  صفة للجنة؛ : الطالب

  يعين يف حمل جر؟ : الشيخ

  نعم؛ : الطالب

   صفة للجنة؛ هل جيوز أن تكون حمل نصب حاال ؟: الشيخ

  ال؛ : الطالب

  ؟ مع أن اجلنة نكرة؛  ملاذا: الشيخ

  , إذا وصفت: الطالب

   .والنكرة إذا وصفت جاز أن تأيت منها احلال؛ نعم ؟ طيب: الشيخ

وقد بني اهللا  ,من الذي أعدها ؟ أعدها اهللا عزوجل وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقين )) ((

فاملعد هو اهللا؛ ولكنه  تجري من تحتها األنهار ))جنات أعد لهم و  ((ذلك يف آيات أخرى مثل قوله تعاىل: 

املتقون هم الذين اختذوا وقاية من عذاب اهللا  أعدت للكافرين ))؛ (( :ذكر بصيغة اهول ليوافق قوله فيما سبق

  .بفعل أوامره واجتناب نواهيه



والعافين عن الناس  الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ((فقال:  ممث ذكر اهللا من صفا

الذين ينفقون  ((أوال، الوصف األول:  ,هذه أوصافهم )... ) واهللا يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة

الصالة مثال ؟ والصالة أهم من ذكر وحينئذ قد يسأل السائل: كيف بدأ باإلنفاق دون  )) في السراء والضراء

 ((؛ وهذا كقوله: مضاعفة بدأ بضده، ضد أكل الربا وهو األنفاق اإلنفاق ؟ ألنه ملا ى عن أكل الربا أضعافا

وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند اهللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم 

 (( بدأ بذكر اإلنفاق يف صفات املتقني؛ ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ((فإنه ملا قال:  المضعفون ))

أي ينفقون كل ما  ,ينفقون ماذا ؟ حذف املفعول ليكون داال على العموم الذين ينفقون في السراء والضراء ))

دراهم كالنقود مثال؛ نسان قد ينفق أعيانا كالثياب، و ميكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغري ذلك؛ فإن اإل

بأن يتوسط لشخص أو يشفع له؛  ااملستعري؛ وجاهوكذلك قد ينفق منافع بأن يعري شخصا ما ينتفع به هذا 

ما يضر، يعين  :والضراء ,ما يسر :السراءفي السراء والضراء ))  (( والذين ينفقون ))؛  (( :فاإلنفاق هنا عام

؛ ولكن اهللا قد بني يف ؟ يف حال الرخاء ويف حال الشدة ينفقون؛ ومل يبني على من ينفقون، على من ينفقون

فينفق يف  )) يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واألقربين بالمعروف ((ل: سورة البقرة قا

واهللا سبحانه وتعاىل ذكر  ,جهات اخلري ال يف جهات الشر؛ ألنه لو أنفق يف جهات الشر خلرج عن وصف املتقني

  اإلنفاق هنا وصفا ملن ؟ للمتقني؛ فالبد أن يكون إنفاقهم فيما يرضي اهللا .

يف السراء والضراء؛ أما يف السراء والسعة والرخاء فاإلنفاق وجيه؛ وأما يف الضراء فكيف يكون  إذا قال قائل:

, بل هو عام يشمل فاجلواب: أنه جيب أن نعلم أن اإلنفاق ليس خاصا باإلنفاق على البعيد عنك اإلنفاق ؟

حىت اإلنفاق على النفس يؤجر اإلنسان عليه  ,بنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسكو ابنك حىت اإلنفاق على 

 (قال النيب عليه الصالة والسالم لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه كلمة جامعة نافعة قال:  ,ويكون صدقة

واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في في 

قد يكون اإلنسان يف أشد  ,ضراء هل ميكن اإلنفاق يف الضراء ؟ اجلواب نعم ينفقطيب إذا نقول يف ال امرأتك )

  .نفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسهالعسر وي

أمل وتأمث؛ الكظم يعين يكظم بأمل وشدة وتأثر؛ والغيظ قيل: الكظم معناه املنع مع  والكاظمين الغيظ )) قال: ((

روا حبسوا غيظهم؛ ومعلوم أن من أشد ما يكون على اإلنسان أن ا, يعين أم إذا غضبوا وثإنه أشد الغضب

فإنه إذا أراد أن يكظم الغيظ جيد شدة عظيمة كأن أحدا  ,ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب ,حيبس غيظه

قالوا: الذي ال يصرع ـ ) من تعدون الصراع فيكم ؟  (يصرعه صرعا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 



هذا هو إنما الصرعة من يملك نفسه عند الغضب ) ( يصرع هو الصرعة والصرع معناه الطرح ـ قال: الذي ال 

غيظهم يعين إذا فعل م إنسان ما ي الكاظمين الغيظ )) : ((الصرعة الذي إذا ثارت نفسه ملكها؛ وهلذا قال

 (ل النيب صلى اهللا عليه وسلم: شدة ومعاناة وأمل؛ ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قو فإم يكظمون على 

فتح منع وهلذا جيد بعض الناس إذا أراد التثاؤب جيد شدة عظيمة يف إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) 

إذا  :قال ,لك الكظم العلماء شيئا ييسر مع أن املشروع أن تكظم وأن ال تفتح الفم؛ وقد ذكر بعض ,فمه

يكود اإلنسان ويقطعها؛ على كل  هأخشى أن عضتها مل يفتح؛ بس تك السفلى، إذاض شفأصابك التثاؤب فعَ 

معاناة؛ والغيظ أشد الغضب؛ وإذا كانوا ا الكظم معناه احلبس لكن بشدة و حال هذه الشك أا فيها عالج؛ إذ

  يكتمون الغيظ وهو أشد الغضب فما بالك مبا دونه؛ ولكن احلالة العلياء هي كظم الغيظ .

الصالة  كر أنه ت الذين ينفقون في السراء والضراء )) ((يك ! ذكرنا يف قول اهللا عزوجل: أحسن اهللا أل: السائل

ألنه ملا ذكر الربا بدأ باإلنفاق؛ لكن أحسن اهللا إليك ما يكون هذا يعين بدأ ذا ومن بعده ألن هذا فيما يتعلق 

يظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني  لو تأملنا مثال اإلنفاق يف السراء والضراء والكاظمني الغفقوق الناس، حب

نعم هذا فيما يتعلق بالناس والربا  ,أي نعم: الشيخ ؟...  كلها يتعلق من حقوق الناس فيما بعضهم؛ أما الصالة

  ظلم للناس وهذه األشياء إحسان إىل الناس .

   شرعي ؟أحسن اهللا إليك ! هل ميكن اجلمع بني اهللا ورسوله بضمري واحد يف أمر  :السائل

من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن  (ميكن، ميكن فقد ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: : الشيخ

بئس خطيب  (ورد عن النيب عليه الصالة والسالم؛ لكنه قاله خطيب من اخلطباء فقال:  يعصهما فقد غوى )

   القوم أنت )

  ذمه ؟  يعين :السائل

لكن  ,ا عند أناس وال يفهمون تسوية الرسول باهللاذ؛ ألنك رمبا تتكلم ضي أن يفصل: ذمه ألن املقام يقتالشيخ

واخلطبة جيب فيها مراعاة حال املخاطب؛ فلهذا ذمه الرسول عليه الصالة والسالم  ,عند قوم آخرين قد يفهمون

  ألجل هذا.

   ؟ اهللا عنهيتجاوز ن املغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه؛ ااهر بالذنب هل ذكرنا أ :السائل

  إذا استغفر غفر اهللا له؛ : الشيخ

  وهو جماهر ؟  :السائل



 :؛ الذي يقولالذنبعل افهو يفعل الذنب ؟ إذا استغفر ما أن لكن إذا استغفر هل ميكن  ,أي نعم: الشيخ

كما لو   يل أو استغفر اهللا مث يفعل الذنب فإن حاله كحال املستهزئ باهللا عزوجل؛ أليس كذلك ؟ اللهم اغفر

قلت لشخص مثال: أريد أن تسمح يل أنا واهللا أسبك تسمح يل يا فاسق يا سارق يا ظامل يا مرايب، أنت تطلب 

السماح ولكن تصفه ؟ بأوصاف العيب؛ يعد هذا استهزاء وسخرية؛ وهلذا ال جتد إنسان يستغفر اهللا حقا إال وهو 

  تارك املعاصي.

   ليل على استدارة اجلنة ؟شيخ بارك اهللا فيك ! ما هو الد: السائل

يكون وسط الشيء إال أن وال ميكن  )فإنه وسط الجنة (  :نه قالدليل ذلك أقال العلماء  ,أي نعم: الشيخ

الشيء املربع ميكن : السائل وأطرافه متساوية؛ ألنه لو كان الطول أطول ما صار وسط صار جانب الطول أوسع؛

  ؛ أن يكون له وسط

يتساوى الطول والعرض لكن الزوايا ما تتساوى, األركان ما  له وسط ؟ ميكن ,مربع ميكن ,أي نعم: الشيخ

  . تتساوى

ما هي احلكمة  ))النار التي أعدت للكافرين (( واتقوا ـ: قبه بأعالربا حكم شيخنا ملا ذكر اهللا تعاىل : السائل

   ؟الربا بعد حكم من ذكرها 

يعين أن الربا  ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) (( :مر علينا يف سورة البقرة: واضح, الشيخ

   .من أسباب دخول النار؛ وهذه فائدة ينبغي أن تذكر يف الفوائد

   يا شيخ ؟: معىن ذلك أنه كافر السائل

  لكن الشك أنه نوع من الكفر . ,ما هو كافر خمرج عن امللة ,ال: الشيخ

   ؟ إنفاذ الغيظدر على يق غيظه وهو الكظم   يدخل فيه حىت لو كان الغيظ ))والكاظمين  ((يف قوله: : السائل

   عليه؛ ميدح ماهذا عاجز كالعايف عن شخص وهو ال يقدر االنتقام منه يف احلقيقة, هذا ال ميدح : ال, الشيخ

   اآلية عامة ؟: السائل

 :يقولواهللا اآلية يف سياق املدح فمىت يكون مدحا ؟ إذا كان قادرا على التنفيذ؛ أما إنسان عاجز لكن : الشيخ

  لو أقدر لفعلت وفعلت ...أنا 

اجلنة : الشيخ ؟ , هي اجلنة املذكورة يف القرآناجلنة اليت أخرج منها آدم شيخ اإلسالم أحسن اهللا إليك,: السائل

؛ العلماء؛ منهم من قال: إا جنة اخللد؛ ومنهم من قال: إا جنة الدنيا اليت أخرج منها آدم فيها خالف بني



وال يعارض هذا أن من دخل اجلنة فإنه ال خيرج منها؛ بل  ,ا جنة اخللدأا جنة اخللد، األقرب ولكن األقرب أ

  منها .، كما أن الرسول ملا عرج به دخل اجلنة ومع ذلك خرج اأخرجه اهللا حلكمة أراده ,هذا خمصوص

ال، هذه  :الشيخ جنة الفردوس يا شيخ وجنة عدن وجنة اخللد هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات ؟: السائل

هي جنة اخللد وجنة عدن  أوصاف,وصوف واحد إال الفردوس فالرسول بني بأنه أعلى اجلنة؛ ولكن ملأوصاف 

  وجنة املأوى .

وقل اعملوا فسيرى اهللا  ((اهللا سبحانه وتعاىل يقول: و  عنه,: قلنا أن املغفرة سرت الذنب مع التجاوز السائل

يف اآلية أن السؤال يوم القيامة يكون على رؤوس األشهاد, فليس فيه سرت الذنب  )) عملكم ورسوله والمؤمنون

   ؟

  صحيح؛  :الشيخ

  لكن اآلية يا شيخ ؟ : السائل

  أي آية ؟  :الشيخ

   ؟ عملكم))وقل اعملوا فسيرى اهللا  (( :السائل

  ويش اإلشكال ؟ : الشيخ

  معارضة يا شيخ ؟  كأنه فيهشكال  : اإلالسائل

لكن هؤالء املنافقون، املنافقون سريى اهللا  ,طلع عليه أحداما  لإلنسانإذا غفر اهللا  ,ما فيه معارضة: أبد الشيخ

ن يروهم املؤمنون فإما أرياهم يف كل حال والشك؛ أما الرسول و سوله واملؤمنون؛ أما اهللا عزوجل فعملكم ور 

(( يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم طالع اهللا هلم كما قال اهللا: بأعينهم وإما أن يروهم بإ

فقد يطلع اهللا عزوجل الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني على أعمال  إذ يبيتون ما ال يرضى من القول ))

  املنافقني وهم مل يروهم .

   ذكر آيات الربا يف سياق غزوة أحد ما هي املناسبة ؟: السائل

 ,وفيها كثري من اليهود الذي يتعاملون بالربا ,لعل املناسبة واهللا أعلم أنه ملا ذكر غزوة أحد وهي يف املدينة: الشيخ

ناسب أن يذكر بعد ذلك أو يف أثناء ذلك مسألة الربا اليت كانت هي من شأن اليهود؛ واملنافقون أيضا حصل 

واملنافق ال يبايل أن يتعامل بالربا ألنه ال خياف  ,منهم يف غزوة أحد أم رجعوا، كل ذلك حرصا على الدنيا

  واهللا أعلم.  اآلخرة .



وهو يف  ,املعاصي اليوم إذا نصحته يقول: أسأل اهللا أن يتوب عليشيخ أحسن اهللا إليك ! أصحاب : السائل

 :قول له, هل هذا يكون مستهزئ أو تحالق حليته أو يشرب دخان أو مسبل ثوبه إما ,مرتكب املعصية هنفس

   أنت مستهزئ اآلن ؟

ين ! إذا  على املعصية وتقول اللهم إهد يصح أن نقول له يا أخي هذا سخرية، كيف أنت مصرنعم, : الشيخ

كون احلا ولكن مل يتزوج؛ ويش يهلا ؛ لو أن شخصا قال: أسأل اهللا أن يرزقين ولدا صكنت تريد اهلداية فاسع 

يوجد توبة من اهللا إال إذا تاب أن ال ميكن  أيضاما ميكن؛  يوجد ولد بال زوجة !هذا ؟ سخرية، هل ميكن 

فالبد من أن حتقق هذه التوبة إما بعمل صاحل ميحوا الذنب وإما  ثم تاب عليهم ليتوبوا )) (( :اإلنسان

  من هذا الذنب . الستغفاراب

   ؟أم على صلته  هل هو عطف على الذين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ))...  ((: : يا شيخالسائل

والذي  الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى (( :صفات مثالالعطف  من بابهذا  ,حرف عطف: الشيخ

  . أخرج المرعى ))

 الِتي النارَ  َ◌واتـُقواْ  تـُْفِلُحونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً  َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  ((يا َأيـَها: الطالب

تـُْرَحُموَن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات  َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِين َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ 

واألرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء و الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهللا 

يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 

لم يسروا على ما فعلوا وهم يعملون أولئك جزائهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من الذنوب إال اهللا و 

  تحتها األنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )).

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   فيها قراءة أخرى ما هي ؟ وسارعوا )) ((قوله تعاىل:  السموات واألرض )) .

  : ما ذكرناها؛ الطالب

  .؟ أي نعم : ما ذكرناهالشيخ

   سارع )) (( :بدون واو: الطالب

  بدون واو؛ نعم ؟ : الشيخ

  ؟  هما ذكرنا: الطالب



بدون واو؛  سارع إلى مغفرة ))لعلكم ترحمون  ((على كل حال فيها قراءة  طيب من وين جاء هذا ؟: الشيخ

 واقال ((فيها حذف الواو  واهللا واسع عليم وقالوا اتخذ اهللا ولدا سبحانه )) (( :مثلها يف البقرة مر علينا بعد

وهذا يعترب نادرا يف احلقيقة ألن الغالب أن القراءات ال ختتلف يف الكلمات فضال عن اتخذ اهللا ولدا )) 

   أما هذه ففيها إسقاط حرف العطف . ,احلروف

   ارعة ؟: طيب, معىن املسالشيخ

   املسارعة املبادرة.: الطالب

   هل هلذه اآلية نظري يف القرآن ؟: الشيخ

  (( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ))؛ نعم قوله تعاىل: : الطالب

  ال ؛: الشيخ

  )). سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض ((قوله سبحانه وتعاىل:  :الطالب

  فهد ؟ ,يف هذه اآلية دليل على أن اجلنة موجودة: الشيخ

  هذه تدل على أا موجودة ؟  وجنة عرضها السموات واألرض )) ((قوله:  :الطالب

   ال؛: الشيخ

   أعدت للمتقين )) ((قوله تعاىل:  :الطالب

  التهيئة.ألن اإلعداد مبعىن   (( أعدت للمتقين ))قوله تعاىل: : الشيخ

قوله  :الطالب ؟ يهودي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ إن صح احلديث ـ إشكاال يف هذه اآليةأورد : الشيخ

أين تكون النار  ,ال: الشيخأين تكون السموات واألرض ؟  :قال وجنة عرضها السموات واألرض )) ((تعاىل: 

  ؟ فماذا كان جواب الرسول ؟ 

   تكون الليل إذا جاء النهار .أجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم: أين  :الطالب

   هل هذا اإليراد واجب ؟ مبعىن أنه وارد على اآلية أو غري وارد ؟: طيب, الشيخ

  ليس وارد؛  :الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

, فيدل على أن اجلنة مكاا منفصل عن مكان السموات واألرضكعرض جنة عرضها  ألنه اآلية تشبه  :الطالب

  النار. 



 هل إيراده صحيح أو من باب التلبس والتشبيه والتشكيك ؟ ,هل هذا اليهودي الذي أورد هذاأنا أقصد : الشيخ

   بندر ؟

  لسماء واألرض؛ با ...ال يلزم من ذلك أن تكون اجلنة  :الطالب

قلت: ببيت  ابيت. كما أين لو شبهت مثال يعين معناه أن اهللا مل يقل ملء السماوات واألرض، قال عرضها: الشيخ

ذلك فهل هذه بإذا قلنا طيب,  هل يلزم أن يكون بييت قد مأل بيت فالن ؟ ال . ,فالن البيت عرض بيتهذا 

علة توجب ضعف احلديث ؟ ألن مثل هذا اإليراد ال يورده إال إنسان ملبس أو نقول إن الرسول قال أين النهار 

  . إذا كان الليل من باب قطع النزاع ؟

  لعلها األول؛  :الطالب

ل احلديث ذا وقال إن اآلية ال تدل على إيراد هذا اليهودي؛ ولكن لو سلمنا أعبعض العلماء  ,ي نعمأ: الشيخ

   جدال أن احلديث صحيح فلماذا ؟

   ...خاطب هذا اليهودي بعقله قطعا للنزاع, الرسول عليه الصالة والسالم  :الطالب

   ,براهيمإ ذا جاء النهار؛ ونظري ذلك حماجةأين الليل إ :فقال له: الشيخ

  خرج للشمس قال: هذا ريب. عندما  :الطالب

ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فإن اهللا يأتي بالشمس  ((حني قال: : ال, الشيخ

عدل إىل شيء يقطع النزاع  بل ,أنه ال حييي وال مييتوال ذهب يعاجله يف  ))من المشرق فأت بها من المغرب

  جيادل .وال ميكنه أن 

   ويش معىن الكاظمني ؟ ,األخ الكاظمين الغيظ )) ((قوله تعاىل: : طيب, الشيخ

  الغيظ,الكامتني : الطالب

  والغيظ ما هو ؟ : الشيخ

  شدة الغضب، : الطالب

  .مضضمه اإلنسان على أن خيرج فيكضشدة الغضب ألن الغضب ثوران الدم أو فوران الدم يريد : الشيخ

   ؟ الناس )) العافين عن ((: الشيخ

  ما وصلنا ؟ طيب.: الطالب

يعين الذين يكظمون أشد الغضب؛ وإذا كانوا يكظمون أشد  (( والكاظمين الغيظ ))قوله تعاىل: : الشيخ

ني على النفوس السيما عند اإلنسان اهلالغضب فأسهل الغضب من باب أوىل؛ ألن كظم الغضب ليس باألمر 



قالوا الذي  )ما تعدون الصرعة فيكم ؟ (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: العصيب؛ فإنه من أشد ما يكون؛ وهلذا 

ليس الشديد بالصرعة  (ويف رواية أخرى:  إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب )( ال يصرع؛ قال: 

وصدق النيب عليه الصالة والسالم، كم من إنسان ال ميلك  إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )

ورمبا يسقط نفسه من علو؛ املهم أن  ,رمبا يلطم نفسه ,يطلق زوجته ,فتجده مثال يكسر ماله ,ند الغضبنفسه ع

مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم حىت ال يدري ما يقول؛ وهلذا كان أصح أقوال أهل العلم  ,الغضب شديد

ن طالقا أو خلعا أو لعنا أو قذفا أو غري أن من غضب غضبا ال ميلك نفسه به فإنه ال عربة بقوله أيا كان سواء كا

ذلك فإنه ال عربة به ألنه ليس له قصد؛ وبعض الناس ـ نسأل اهللا العافية ـ إذا غضب تغيب عنه الدنيا ال يرى من 

يصيحون به وهو ال يسمعهم من شدة غضبه؛ و  كروهرمبا يتكلم بكالم م ,أمامه أبدا وال يسمع قوله من يتكلم

، ووسط؛ بداية وغاية ووسط؛ البداية ال تؤثر ألن كل إنسان ضب ثالثة أقسام: أول، وغايةن الغوهلذا نقول إ

يغضب؛ والغاية ال حكم هلا، ال حكم هلا مبعىن أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه ال حكم له؛ وذكر ابن القيم 

الوسط؛ هذا حمل  :أن ذلك باالتفاق؛ والثالث :يف عدم وقوع طالق الغضبان ه اهللا يف كتابه: إغاثة اللهفانرمح

  والصحيح أنه ال حكم لقوله وأن طالقه ال يقع . ,خالف بني العلماء

ليهم أحد قابلوا , واملعىن هم الذين إذا أساء إالعفو ترك املؤاخذة على الذنب والعافين عن الناس )) : ((قال

بشرط أن يكون لديهم قدرة على االنتقام؛ أما من عفا  وخري من ذلك أن يقابلوه باإلحسان لكن ,إساءته بالعفو

بل يكون عفوه هذا عجزا مذموما؛ وهلذا قال اهللا  ,لعدم القدرة على االنتقام فهذا عفو العاجز الذي ال حيمد عليه

 فأنتم إن عفومت عن إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا )) ((سبحانه وتعاىل: 

سوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن العجز؛ أما اهللا عزوجل فإنه يعفو عن قدرة؛ وهذا هو حمل املدح؛ أما ال

وهو حممود وخري منه  ,الذنب عفو قدرة؛ فرتك املؤاخذة علىحىت يكون عفوا عن  جمرد العفو ليس مبدح

ا عن العجز فإنه مذمة؛ وهلذا قال اإلحسان؛ ولكن يشرتط يف األمرين أن يكون ذلك عن قدرة ال عن عجز؛ أم

   الشاعر يذم قبيلته:

  لكن قومي وإن كانوا ذوي  حسب     ليسوا من الشر يف شيء وإن هانا                      

  ومن إساءة أهل السوء إحسانا؛   جيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة     

  ؟ لضعفهم وعجزهم؛ وهلذا قال:  ملاذا

  ركبانا ؛شنوا لغارة فرسانا و        ركبوافليت يل م قوما إذا 



يعين الذين ال يؤاخذون الناس مبا أساءوا به إليهم بل رمبا حيسنون  والعافين عن الناس )) ((فاحلاصل أن قوله: 

 ((بل هو عجز ال ميدح عليه اإلنسان؛ قال:  ,قيقةيف احلإليهم ولكن عن قدرة؛ أما العفو عن عجز فليس بعفو 

عام شامل؛ ولكنه ليس على عمومه باالتفاق؛ فإن اإلساءة إذا   عن الناس )) ((قوله: و  لناس ))والعافين عن ا

كانت حلق اهللا فهي هللا وليس ألحد أن يعفوا عنها؛ فلو زىن رجل مبحرم رجل وأراد أن يعفوا عنه؛ قلنا ال ميكن 

منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد  ((واهللا عزوجل يقول:  ,احلق ليس إليك

؛ أما إذا كان حقا لإلنسان ليس فيه شائبة حق هللا فهذا ينظر فيه، ليس على عمومه بل رأفة في دين اهللا ))

وإن اقتضت املصلحة املؤاخذة فاملؤاخذة خري؛ وإن مل تقتضي  ,ينظر فيه؛ إن اقتضت املصلحة العفو فالعفو خري

والدليل  وأن تعفوا أقرب للتقوى )) ((األمران فالعفو خري؛ لقوله تعاىل:  تساوى املصلحة ال هذا وال هذا بأن

فعلم منه أن من عفا بدون  )) فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا ((على هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل قال: 

الناس عنه ، كلما عفا مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شرير ,إصالح فال أجر له؛ بل قد يأمث على عفوه

بل قد جتب؛ إنسان آخر اعتدى على شخص  ,؟ املؤاخذة خري فهنا العفو خري وإال املؤاخذة خري ,ازداد شرا

لكن بدرت منه املبادرة  ,االستقامة وعدم االعتداءبرجل معروف ـ  املعتديعين باالستقامة ـ ألكنه رجل معروف 

ال يعود أو ما أشبه ء هذا املعتدي يعتذر ويتعهد أن فحصلت منه اإلساءة؛ فهنا العفو أوىل؛ والسيما إذا جا

يعين أحيانا وأحيانا؛ فهنا العفو  ,رجل اعتدى على آخر وهو شرير لكنه مل يبلغ يف الشر غايته :الثالثذلك؛ 

  أفضل ألنه يتساوى األمران، فالعفو هنا أفضل .

حربيني؛ فإن اإلنسان إذا عفا عنهم فيما  يشمل حىت عن الكفار إذا مل يكونوا والعافين عن الناس )) ((وقوله: 

  يتعلق حبقه اخلاص وكان يف العفو إصالح فإنه يدخل حتت اآلية الكرمية.

يعين الذين حيسنون إىل الناس؛ وهل املراد بذلك احملسنني  :واهللا حيب احملسنني واهللا يحب المحسنين )) ((قال: 

 ((عائد على قوله:  واهللا يحب المحسنين)) ((مبعىن هل إن قوله:  ؟ فيما سبق أو احملسنني فيما يستقبل

أو أنه ملا ذكر العفو وهو إسقاط  ,وأن هؤالء من احملسنني ))للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء 

يعين  واهللا يحب المحسنين )) ((أكمل منها وهي اإلحسان فقال: أخرى اإلنسان حقه عن املؤاخذة ذكر حاال 

ا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببا حملبة اهللا؛ الثاين له وجه واألول أعم؛ ألننا إذا قلنا املتقني هل هم حمسنون ؟ فإذ

يراه فإن مل يكن يراه  أن املتقي حمسن إذا كان كما وصف النيب عليه الصالة والسالم: يعبد اهللا كأنه , الشكنعم

الغيظ إحسان، العفو عن الناس إحسان؛ فيكون هذا أمشل؛  ذين ينفقون اإلنفاق إحسان؛ كاظم؛ والفإنه يراك

فعليه نقول هذه اجلملة فيها الرتغيب واحلث على فعل اخلصال السابقة وأا من اإلحسان؛ وإذا فعل اإلنسان 



يعين كما لو عفا وأحسن فإننا نقول هذه خصلة زائدة  ,خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة يف هذا من باب أوىل

  واهللا يحب المحسنين )) . ((العفو فتكون أوىل بالدخول يف قوله: على جمرد 

  يف هذه اآلية؛ وأخذنا أظن اآلية األوىل فوائدها ؟ ما أخذنا .

واجلنة؛ وهل األمر  ارعة إىل املغفرةفيها: األمر باملس ))...  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (( اآلية:هذه يف 

  ارع .يسوفيما ال جيب ليس بواجب؛ ولكن اإلنسان يؤمر بأن  ,ل أما فيما جيب فواجبللوجوب ؟ نقو 

؛ ومن ر غريه بالقربات فهذا يعين التأخروفيه دليل على أنه ال ينبغي لإلنسان أن يوثر غريه بالقربات؛ ألنه إذا آث

هذا ألول لرجل آخر؛ فإن بأن يتأخر عن مكانه يف الصف ا ,أمثلة ذلك: أن يوثر غريه مبكانه الفاضل يف الصف

  ؟  ارعة إىل اخلريات؛ صحخالف املس

  صحيح؛ : الطالب

ولكن إذا ترتب على إيثار غريه ذا املكان مصلحة أكرب من مصلحة التقدم مل يكن إيثاره من  ,صحيح: الشيخ

قيقة يدل على زهد يف احلألنه تنازل عن فضيلة إىل فضيلة أعلى؛ فال يكون هذا إيثارا  ,باب التأخر عن اخلريات

سان فعل اخلري؛ بل هو إيثار فيه انتقال من خري إىل ما هو خري منه؛ وقد مر علينا أظن اإليثار بالقرب أنه اإلن

ينقسم إىل ثالثة أقسام؛ األول: اإليثار بالواجب؛ فهذا حمرم؛ الثاين: اإليثار باملستحب فهذا مكروه؛ والثالث: 

ن مباح القرب من باب املشروع قرب ألن القرب ما تكو ولكن ال يأيت هذا التقسيم بالنسبة لل ,اإليثار باملباح

إيثار بواجب فهو حرام ؛ إيثار باملستحب فهو مكروه؛ مثال اإليثار  القرب ـ:اإليثار بـ  فعله؛ فهو إذا قسمان

  الواجب ؟ ب

 يعين هو ما حج فهو حباجة إىل أن حيج أوال لكن يعطي ماله طي شخصا وهو يف حاجة هلذا املال,يع: الطالب

  آلخر ليحج؛ 

يعين عنده مال ال يكفي إال حلج رجل واحد فيعطي غريه ليحج به ويدع نفسه؛ صحيح املثال؟ صحيح؛ : الشيخ

  ؟ اإليثار يف املستحب 

  يف الصف؛  : تقدمالطالب

  باملكان الفاضل يف الصف . : أن يؤثرهالشيخ

   يكون عطشان جدا وعنده ماء فهنا واجب ؟ : قسم ثالث, إيثار ضرورة, كأنالطالب

يؤثر إذا كان عطشان فيشربه وال جيب عليه أن  جب؛ ألنه ما فيه إيثار؛ ألن صاحب املاءال ما هو وا: الشيخ

  وإن كان غري عطشان فيجب عليه أن ينقذ هذا . غريه,



املغفرة الزحزحة فب إلى مغفرة وجنة )) ((من فوائد اآلية الكرمية: ما ذكر من أن التخلية قبل التحلية؛ ألنه قال:  

  فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز )) . (( :عن النار اليت أوجبتها الذنوب؛ وباجلنة دخول اجلنة

ألن مغفرة غري اهللا ال  إلى مغفرة من ربكم )) (( إال من اهللا: اآلية الكرمية: أن املغفرة ال تكون هاومن فوائد

وإن تعفوا  ((كما قال تعاىل:   ,إذا مسح عنك وغفر عنك فهذا يفيد ,إمنا تفيد يف حق اإلنسان اخلاص ,تفيد

  وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم )) .

  عرضها السموات واألرض )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان سعة اجلنة؛ لقوله: 

تهيئة؛ وقد تضافرت النصوص الكثرية على الواإلعداد  أعدت )) ((من فوائدها: أن اجلنة موجودة اآلن؛ لقوله: 

  أن اجلنة موجدة اآلن .

 أعدت للكافرين ))؛ ((كما قال يف النار:   للمتقين )) ((من فوائدها: أن أصحاب اجلنة هم املتقون؛ لقوله: 

 فاملتقون هم أهل اجلنة .



الذين ينفقون في السراء  ((اليت بعدها: فضيلة اإلنفاق على كل حال؛ لقوله: الثانية ومن فوائد اآلية : الشيخ

  والضراء )) .

  فإن قال قائل: إذا كان اإلنسان يف ضرورة هو وعائلته فهل ينفق ؟

إنفاقه على نفسه وعلى أهله نقول: ال، ال ينفق على أجنيب بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل يف اآلية؛ ألن 

  صدقة .

يهون  كل إنسان  ,ومن فوائدها: الثناء على من أنفق يف السراء والضراء؛ وذلك ألن اإلنفاق يف السراء ليس بغريب

سراء؛ لكن اإلنفاق يف الضراء هو الذي يدل على أن اإلنسان ينفق طلبا لألجر ال زهدا عليه أن ينفق إذا كان يف 

  يف املال .

والكاظمين الغيظ  ((ائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يكظم الغيظ ألن ذلك من صفات أهل اجلنة؛ لقوله: ومن فو 

  ؟  يا شاكروقد ذكرنا أن لكظم الغيظ أسبابا منها:  )) ؛

  الوضوء؛  :الطالب

  الوضوء ؟ هذا واحد؛ : الشيخ

  : إن كان قائما جيلس أيضا, الطالب

  كان قائما؛ االضطجاع إن كان قاعدا؛   اجللوس إن: الشيخ

  االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم؛ الصالة؛ مفارقة املكان؛ : الطالب

كظم الغيظ مرة بعد أخرى صار هذا طبيعة وسجية؛ إذا  كل هذه من أسباب كظم الغيظ، مث إن اإلنسان : الشيخ

   .ذلك طبيعة وسجية وال يهمه ألنه يعتاد غلبة نفسه؛ فيكون له

شر ؟ الثاين؛ الفإن قال قائل: هل ميدح من ال يبايل مبا أصابه من خري وشر ؟ أو ميدح من كظم الغيظ عند وجود 

تفضل يا  :تفضل يا رجل كمن قال له :ومن قال له ,ألن األول الذي ال يبايل سواء وجد من يثريها أم مل يوجد

كن من يعرف اخلري وال ميدح على هذا أبدا؛ ل ,هذا بليد؟  محار، هذا الذي ال يبايل ال هذا وال هذا ماذا نقول له

  م الغيظ عند وجود الشر هذا هو الذي ميدح .والشر ولكنه يكظ

  ومن فوائد اآلية: احلث على العفو عن الناس؛ لكنه كما ذكرنا مقيد مبا إذا كان أصلح .

بتة هللا أو يراد ا إرادة اإلحسان أو ومن فوائدها: إثبات احملبة هللا عزوجل، وأنه حيب؛ وهل احملبة هنا صفة ثا

  وأن إرادة اإلحسان أو اإلثابة غري احملبة . ,أا صفة هللا عزوجل :اإلحسان نفسه ؟ الصحيح األول

   وال جمانسة بني اخلالق واملخلوق ؟ ,فإن قال قائل: احملبة ال تكون إال بني املتجانسني



  أحد جبل نحبه ويحبنا )  (ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أصال هذا غري صحيح : الطالب

نقول هذا غري صحيح، أصال ال يلزم من احملبة جتانس املتحابني؛ اإلنسان حيب بعض  ,حنبهو نعم حيبنا : الشيخ

قلم بل، بعض الدور؛ حيبها حمبة حقيقية بقلبه؛ أليس كذلك؟ يكون عنده السيارات اليت يركب، بعض البعري، اإل

ورمبا كسره؛ فهذه  ,؟ يكرهه ال أوجتده يكرهه  ,األوراق يشقققلم يؤذيه  وال ينشف عليه, نظيف حيبه، جييه ...

  أن احملبة ال تكون إال بني املتجانسني .دعوى باطلة يكذا احلس والواقع دعوى ال

    ماذا نقول ؟ ,ضرةامل يدفع عنهإذا قالوا إن احملبة هي ميل اإلنسان إىل ما جيلب له املنفعة أو 

بالزم احملبة بالنسبة غري صحيح، هذا غري صحيح؛ وهذا وإن قدر أنه الزم احملبة يف املخلوق فليس أيضا نقول هذا 

فإن قالوا: العقل ال  لخالق ألن اهللا ال تنفه طاعة الطائعني وال تضره معصية العاصني؛ واضح يا مجاعة ؟ طيبل

  فال جيوز إثباا ؟ ,يدل عليها

؛ فنحن مننع االعتماد على العقل يف اأو نفيهصفات اهللا ال يف إثبات ياجلواب عن هذا أوال: أن العقل ليس دلف

املدار يف إثبات الصفات أو نفيها هو العقل؛ هذه واحدة؛ أن إثبات الصفات أو نفيها؛ ونقول من أين لكم 

ه ال يكون احملبة إال بني دعواكم النفي يف أنألن  ,ثانيا: أن نقول هب أن العقل مل يدل عليها فإنه ال ينفيها

؛ وانتفاء الدليل املعني الذي هو العقل على زعمكم ال مينع انتفاء ني دعوى باطلة؛ والشرع قد أثبتهامتجانس

ألن املدلول قد يثبت بدليل آخر غري ما ذكرت؛ فهب أن العقل مل يدل عليه فقد دل عليه السمع  ,املدلول

  ثبوت احملبة . ,ثبوته الكتاب والسنة فوجب

؟ إثابة الطائعني ذلك ، العقل دل على ثبوت احملبة هللا؛ كيف هللا رابعا أن نقول: إن العقل قد دل على ثبوت احملبة

إال وهو حيبه؛ فيكون إثابة الطائعني دليال عقليا على ـ عقال ـ إذ ال ميكن أن يثيب أحد  ,يدل على أن اهللا أحبهم

بل إن إثابة الطائعني أدل  ,على ثبوت اإلرادة؛ وال فرق بينهماعقليا ثبوت احملبة كما جعلتم أنتم التخصيص دليال 

وتعاىل لإلنسان ليست سبحانه على احملبة من داللة التخصيص على اإلرادة؛ ولكن جيب أن نعلم أن حمبة اهللا 

فكلما كان  ,بة جلماله أو حلسن ثيابه أو ما أشبه ذلك كما تكون بني املخلوقني؛ بل هي حمبة إلميانه وعملهحم

إن اهللا ال ينظر إلى  (إمياننا باهللا وأكثر عبادة هللا صار أحب إىل اهللا؛ وهلذا جاء يف احلديث:  أقوى اإلنسان

دار على القلب والعمل؛ فكلما كان اإلنسان أقوى فامل صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )

  . إميانا باهللا وأكثر عبادة هللا كان أحب إليه؛ ومن ذلك اإلحسان

إن اهللا يحب المحسنين ))  ((ومن فوائد اآلية: احلث على اإلحسان؛ من أين أخذنا احلث عليه ؟ من قوله: 

م إىل اإلحسان وحيرص إليه؛ ألن حمبة اهللا للعبد ويتقد ,فإن كل إنسان يعلم أن اهللا حيب اإلحسان فسوف حيسن



 قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا )) ((  أن جيعلنا وإياكم من أحبابه ـهي غاية ما يريد ـ نسأل اهللا

؟  ال أوطيب إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حتبون اهللا؛  :قال ,إنا حنب اهللا :الغاية أن اهللا حيبك حىت الذين قالوا

ألن الشأن كل الشأن أن حيبك اهللا ال أن تقول إين أحب اهللا؛ هذا هو الشأن ـ نسأل  يحببكم اهللا )) ((قال: 

  اهللا أن حيبنا وإياكم ـ .

   هل يؤخذ بفعله ؟إذا ضرب أحدا فالغضبان : السائل

الكالم  ,ؤاخذ به؛ الحظتقول أنا غضبان؛ ال، الفعل يجتيء ال ال، الفعل يؤاخذ به؛ تضرب عباد اهللا و : الشيخ

  القول الذي يصدر من لسانه هذا ال حكم له؛ عرفت ؟ . على

   هل جتوز الصدقة جبميع املال ؟: السائل

أبو بكر رضي اهللا عنه ملا حث النيب عليه الصالة  هذا ,الصدقة جبميع املال جائزة ,وهو كذلك ,أي نعم: الشيخ

يعين من يكون مثل أيب بكر يف قوة التوكل على اهللا  شروط:هلا على الصدقة أتى بكل ماله؛ لكن  والسالم

  مث يروح يشحت الناس بعياله, هذا ما هو بصحيح.مباله كله يتصدق ن إنساوالثقة به؛ أما سبحانه وتعاىل 

ال، : الشيخ ؟كالذكر آلن فكيف مبا جاء من أن اجلنة تبىن من األعمال الصاحلات  قلنا اجلنة موجودة ا: السائل

أبلغ  (جودة لكنها كما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ابراهيم قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم: هي مو 

وأن غراسها سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر  ,عان, وأخبرهم أن الجنة قيأمتك مني السالم

  هي أصال موجودة، األرض اآلن موجودة ويبىن فيها ويعمر فيها . )

 ...ذلك  يف الدنيا وهو عاجز هل ميدح على العايف عن حقه والعافين عن الناس )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟

هل  ,تعاقبهيعين مثال قال: اللهم ال حلقه, بالنسبة إذا عفا  :يقولطيب, هذه يف احلقيقة قد ترد علينا, : الشيخ

  ؟  حيمد هذا وإال ال

  : حيمد, الطالب

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل  (( :عافني عن الناس أصله إذا اعتدى عليكعلى الألن كالمنا : الشيخ

أما يف اآلخرة  أخذه حبق يف الدنيا وهو عاجز ما حيمد على هذا,فهذا الرجل إذا عفا عن  ما اعتدى عليكم ))

عافني عن الناس مع القدرة هو الذي ميدح عليه الإذا قلنا مثال يعين  ,كل حال سؤال مهم هذا  رمبا حيمد؛ على

 أليس كذلك ؟ تدخل يف املوضوع ,اإلنسان لكن نقول إذا عفوت عن حقك يف اآلخرة ألنك يف اآلخرة قادر

  ستثنيها أيضا؛ , يعين رمبا ال نحىت ميكن ما حيتاج استثناء أيضا,



   ...: السائل

ه مبا فعل يف اآلخرة ألن قوله: اللهم ال تؤاخذ إن عفوه عنه :نعم قد يرد فيها إشكال لكن ممكن أن نقول: الشيخ

  . , واضحألنه يف اآلخرة قادر على أخذه منه ,يب؛ هذا عفو مع القدرة

على أن  ما يدلإن اهللا جميل يحب الجمال )  (أحسن اهللا إليك ! قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: : السائل

   ؟ صاحلة حيب الشخص جلمال هيئتهاهللا عزوجل مع األعمال ال

  ال ال، حيب اجلمال التجمل، هذا معناه؛ : الشيخ

  ما الفرق بينهما ؟ : السائل

 :يا رسول اهللا الرجل حيب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا؛ ما قال :سألوا قالواملا الفرق ألن الصاحبة : الشيخ

   يعين التجمل . )إن اهللا جميل يحب الجمال  (: حيب أن يكون وجهه مجيال؛ قال

والثوب  والنعل  ,ثيابه أو كذاجلمال  ملخلوقنيا مثلالشخص يف لكن أحسن اهللا إليك ! ألن اهللا ال حيب : السائل

   ؟من اهليئة الصحابة  كسوة

اهللا قد أنعم  اإلنسان يتجمل يف نعله ويف ثوبه إذا كانال، هذا عمل صاحل ألن التجمل مأمور به، كون : الشيخ

  ...حيب اإلنسان على التجمل  ,هذا مأمور بهعليه 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

هم يعلمون أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال اهللا ولم يصروا على ما فعلوا و 

  وجنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )) .

قال  ,أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل يف بيان أوصاف املتقني الذين أعدت هلم اجلنة: الشيخ

  )) .... وا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلم (( يف بيان أوصافهم:

  وقبل ذلك نتكلم على إثبات أو على استذكار ما سبق من فوائد اآليتني أو اآليات السابقة .

فيها  واهللا يحب المحسنين )) ((ذكرنا إن فيها دليال على ؟  واهللا يحب المحسنين )) ((يقول اهللا عزوجل: 

   دليل على أيش ؟

  احملبة هللا سبحانه وتعاىل وأن هذه مرتبة عالية؛ أوال: إثبات فيها دليل على : الطالب

   إثبات احملبة من أين أخذناها ؟ ,طيب: الشيخ

   واهللا يحب المحسنين )) ((: الطالب

   احملبة طيب . : فأثبتالشيخ



   حمبة اهللا عزوجل هل هي صفة من صفات الذات أو من صفات الفعل ؟: الشيخ

  من صفات الذات .: الطالب

  لو قال لك قائل: إا من صفات الفعل ؟ : الشيخ

   ...: الطالب

   يعين إذا من صفات الذات والفعل؛ ما الفرق بينهما ؟: الشيخ

   الزم .معزوجل مىت شاء؛ أما صفات الذات اهللا لها عصفات الفعل يف: الطالب

  حمبة اهللا هذه الزمة ؟ و طيب : الشيخ

  ليست الزمة؛  ,ال: الطالب

  إذا ؟ : الشيخ

  فعل؛  : صفةالطالب

  تتعلق مبشيئة اهللا إن شاء فعلها وإن شاء مل يفعلها .اليت فعال هي األفعل، صفات  : صفةالشيخ

نعم ما حجتهم ؟ ما حجتهم على إنكار احملبة باملعىن  ,أنكر قوم احملبة إثبات حمبة اهللا أن اهللا حيب: الشيخ

   احلقيقي ؟

   ولينهالقلب  رقةقالوا إن احملبة تقتضي : الطالب

  و الرمحة هذيك ؟ أ: الشيخ

  : قالوا إن احملبة تستوجب حسرة القلب .الطالب

  يدل عليها؛  ملالعقل  :هم يقولون: الطالب

   غري علة مسألة النفي هذه ؟عندهم لكن فيه أيضا علة : الشيخ

   يقع بني متجانسني, احلبقالوا إن : الطالب

  .متجانسنيلق واملخلوق ألا ال تكون بني متجانسني؛ فال حمبة بني اخلا: احملبة ال تكون إال بني الشيخ

  هل فيه علة ثانية ؟ العقل ال يدل عليها هذه واحدة؛ 

  ؛  ...قالوا إن احلب : الطالب

تاج إىل نفع أحد مضرة ؛ واهللا ؟ واهللا ال حيعنه له منفعة أو يدفع  ين إن اإلنسان ال حيب إال ما جيلبيع: الشيخ

  دفع مضرته.وال  



 ذامبا صفات األفعال حادثة واحلادث ال يقوم إال حبادث فيجب نفيه . إنعلة ثالثة بعد رابعة العموم يقولون:  هفي

   فبماذا نرد عليهم ؟ ,العقل ال يدل عليه : أننرد عليهم ؟ األول

: حنن يف األمور الغيبية جيب أن نرجع إىل النص من الكتاب والسنة, أما إذا قلنا بالعقل فإن العقول الطالب

  متناقضة, 

؛ كذا ؟ طيب هذه واحدة؛  لإلثبات أو النفي يف هذا البابيعين معناه أننا ال نقبل أن يكون العقل دليال: الشيخ

  ثاين حممد ؟ 

  د دل عليها دليل آخر؛ دل عليها فقمل يإن العقل حىت : الطالب

  وهو ؟ : الشيخ

  وهو السمع؛ : الطالب

  الثالث ؟  السمع فوجب إثباته .: الشيخ

  ؛ الدليل على ذلك أنه يثيب على طاعتهو  ,أن اهللا حيب: الطالب

  نقول إن احملبة يدل عليه العقل، وما هو الدليل العقلي ؟ : الشيخ

  ؛ ألن اهللا يثيب الصاحلني على أفعاهلم : الطالب

   ثواب العاملني يدل على أن اهللا حيبهم وإال ما أثام . ,نعم: الشيخ

   أن احلب ال يقع إال بني متجانسني,هذه غري صحيحة ال أصل هلا  أن قاعدموأيضا : الطالب

صحيح؛ تجانسني غري ال تكون احملبة إال بني مإنه ال  :، التعليل الثاين قوهلمالتعليل الثاين ميهعل دهذا نر : الشيخ

   الدليل ؟

  الواقع ؛ : الطالب

   الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع ؟: الشيخ

   جبل يحبنا ونحبه )؛ هو (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أقبل على أحد قال: : الطالب

  والواقع ؟ : هذه واحدة, الشيخ

  ؛ قلمه أو سيارتهحيب اإلنسان أن الواقع : الطالب

  التعليل الثالث ؟  .مع أنه ال جمانس بني هذا وهذا, صحيح أي نعم: الشيخ

ما حيب أحدا إال حلاجة, نقول هذه حمبة خملوق, أما حمبة اإلنسان  تقتضي حاجة, وأنقوهلم: إن احملبة : الطالب

  ...فهي اخلالق 



  التعليل الرابع ؟ بعد بقي  :الشيخ

يف املخلوقات من نرى  , ألنه نقول:وهذه علة باطلة؛ ال يقوم إال حبادث ادثواحلإن احملبة حادثة  : قالوا:الطالب

  أفعال حادثة وهو قدمي؛ أو يكره تقوم به حيب 

املهم أن مذهب أهل السنة واجلماعة أن كل ما وصف اهللا به نفسه فهو  وهو سابق عليها، صح متام .:الشيخ

  ثابت له على وجه احلقيقة لكن بدون متثيل وال تكييف .

   واهللا يحب المحسنين )) ((اجلملة:  ومن فوائد هذه :الشيخ

  احلث على اإلحسان؛ : الطالب

  ألن كل إنسان إذا علم أن اهللا حيب اإلنسان فإنه سوف حيسن . ,احلث على اإلحسان :الشيخ

   هل يؤخذ من ذلك كراهة اهللا للمسيئني ؟: الشيخ

  نعم؛ ألنه إذا حيب احملسنني ال حيب املسيئني ؛ : الطالب

   يلزم من انتفاء احملبة ثبوت البغض ؟وهل : الشيخ

  ؛ : يعين عدم احملبةالطالب

   نعم عدم احملبة قد يكون إنسان ال حيب هذا الشخص وال يكرهه ؟: الشيخ

  وأيضا يستلزم الكراهة؛ : الطالب

  وال تكره ؟ ههل أنت اآلن كل شخص ال حتبه فيعين أنك تكرهه ؟ أو ال حتب ,ما أعتقد: الشيخ

  ...من أعماله, ما هي مقبولة أعماله تبارك وتعاىل إذا ال حيب أحدا : اهللا الطالب

   ؟ باللوازمال تثبت عند أهل السنة واجلماعة  ة هللا, والصفاتصف: أن إثبات ضد احملبة وهو البغض إمنا هو الطالب

؟ يعين بعض العلماء يأخذ من مثل هذه اآلية أنه إذا أثبت احملبة للمحسن لزم من ذلك  ويش تقولون: الشيخ

ألن كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه؛ فإذا كانت احملبة مرتبة على اإلحسان  ,إثبات الكراهة للمسيء

القاعدة ألن بني احملبة إن اإلنسان قد يتوقف يف هذه  :لزم أن تكون الكراهة مرتبة على اإلساءة؛ ولكن حنن نقول

وال تعتدوا إن اهللا ال  (( )) واهللا ال يحب الظالمين((  :والكراهة مرتبة؛ ولكننا إذا تأملنا األدلة وجدنا اهللا يقول

إن املراد بذلك أنه  فهنا الشك أن نفي احملبة ليس معناه أنه ال حيبهم وال يكرههم؛ بل يحب المعتدين ))

  ال ذلك ما كانت مثل هذه اآليات وعيدا على الظامل واملعتدي .و يكرههم, هذا هو املعىن؛ ول

  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )). ((مث قال اهللا تعاىل: 



الواو هذه حرف عطف؛ واألصل يف املعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه؛ ولكن املغايرة قد  والذين )) ((

وقد تكون يف الذات؛ فال يلزم من املغايرة إذا قلنا إن  ,قد تكون يف اللفظو  ,وقد تكون يف الصفة ,تكون يف املعىن

العطف يقتضي املغايرة أن يكون املغايرة بالذات؛ بل قد يكون التغاير يف الصفة ويف اللفظ ويف املعىن؛ فإذا قلنا: 

والذين إذا  ((ه اآلية: قدم زيد وعمرو؛ فهنا العطف يقتضي املغايرة يف الذات؛ ألن هذا غري هذا الشك؛ ويف هذ

سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى والذي قدر  ((املغايرة بالصفة فهي كقوله تعاىل:  فعلوا فاحشة ))

لكن هذا  ,غريه ؟ هو اهللا أوهل الذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى هو اهللا  فهدى والذي أخرج المرعى ))

  عطف صفة على صفة؛ التغاير يف اللفظ مثل قول الشاعر : 

   فألفا قوهلا كذبا ومينا

عليه من باب عطف املرتادفني؛ وهلذا ال يأيت يف اللغة العربية كذبا  هكذبا ومينا، املني هو الكذب ولكنه عطف

  وكذبا إمنا يأيت كذبا ومينا البد من تغاير يف اللفظ.

من باب تغاير يف  والذين إذا فعلوا فاحشة )) (( :قريب من التغاير يف الصفة؛ فالذي معنا اآلنالتغاير يف املعىن 

  الصفة .

فاحشة هي ما يستفحش شرعا أو عرفا مثل  أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )) (( :طيب من صفام

 ((ة شرعية وعرفية ، قال لوط لقومه: فإن الزنا فاحشة شرعية وفاحشة عرفية؛ واضح ؟ كذلك اللواط فاحش ,الزنا

وال تنكحوا ما نكح آبائكم من نساء  (( :كذلك نكاح ما نكح اآلباء هو أيضا فاحشة  أتأتون الفاحشة ))؛

وهلذا نقول: الفاحشة كل ما يستفحش عقال أو شرعا وعادة؛ ولكن  إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا ))

الشرع؛ وهلذا قال بعض العلماء املراد بالفاحشة الكبرية، املراد الكبرية؛ وقوله:  يف باب الثواب والعقاب املرجع إىل

 ر؛ وعلى هذا فالعطف بنيفاحشة، ما دون الفاحشة وهي الصغائاملراد به ما دون ال أو ظلموا أنفسهم )) ((

وليس من باب عطف العام على  ,عطف على بني متغايرين أو ظلموا أنفسهم )) )) ((فاحشة  ((قوله: 

أو ظلموا أنفسهم ))  (( :وإن كانت الفاحشة الشك أا داخلة يف ظلم النفس؛ لكن املراد هنا التنويع ,اخلاص

  تنويع لزم أن يكون كل نوع سوى النوع اآلخر.الإذا كان املراد و 

نفسه ؟ اإلنسان يدفع عن نفسه قد يقول قائل: كيف يتصور أن اإلنسان يظلم  أو ظلموا أنفسهم )) ((وقوله: 

  الظلم فكيف يظلم نفسه ؟

 ((ذلك نقول: كل من خالف أمر اهللا بفعل حمرم أو ترك واجب فقد ظلم نفسه، قال اهللا تعاىل:  واجلواب على

ملاذا ؟ ألن النفس عندك أمانة جتب عليك رعايتها وقد أوصاك اهللا ا  ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ))؛



إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا يوم خلق  ((؛ قال: وال تقتلوا أنفسكم )) ((فقال: 

فنهى اهللا عن قتل النفس  السموات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم ))

  انة عندك.وعن ظلم النفس ألا أم

ك من أبيك وولدك ونفسك، أرحم بك من أبيك وولدك ونفسك؛ الدليل إن اهللا أرحم ب :وباملناسبة قال العلماء

فأوصى اآلباء واألمهات مبن ؟  يوصيكم اهللا في أوالدكم )) ((؟ أما كونه أرحم بك من أبيك فإن اهللا قال: 

ا ووصين ((باألوالد، إذا فهو أرحم م من آبائهم وأمهام؛ وأما بالعكس أن يكون أرحم بك من أبنائك فقال: 

وال تلقوا بأيديكم  وال تقتلوا أنفسكم )) (( ((وأما أرحم بك من نفسك فألن اهللا قال:  اإلنسان بوالديه ))؛

  إلى التهلكة )) .

قحمت نفسك ة, فإذا فرطت يف هذه األمانة بأن أإذا نقول وجه كون اإلنسان ظامل نفسه أن نفسك عندك أمان

  أو تأخرت عما أوجب اهللا عليك فقد ظلمت نفسك . ما حرك اهللا عليك,في

يف حق الغري؛ ألن ظلم النفس إما يف حق يتعلق باهللا عزوجل وإما يف  ظلم النفس هو يف نفس الواقع ظلمطيب, 

حق يتعلق باملخلوق؛ فإن كان يف حق اهللا فإنك ظامل يف حق اهللا؛ وإن كان يف حق املخلوق فإنك ظامل يف حق 

وذا نعرف أن من ظلم نفسه فقد ظلم ثالثة:  مطل الغني ظلم ) (لنيب صلى اهللا عليه وسلم: املخلوق، قال ا

  ظلم نفسه وظلم حق اهللا عزوجل وظلم املخلوق؛ ألن كل هذه تتعلق بأوامر اهللا ونواهيه .

اجلميع؛ أما ذكر اهللا أو باجلميع ؟ باجلميع؛ ذكروا اهللا ب كرون اهللا ؟ باللسان أو باجلوارحمباذا يذ  ذكروا اهللا )) ((

بالقلب فإم إذا ظلموا أنفسهم أو فعلوا فاحشة ذكروا عظمة اهللا، ذكروا عظمة اهللا وما أعد للمخالفني من 

العقاب، وذكروا كذلك رمحة اهللا وما أعد للطائعني من الثواب؛ هذا ذكر بالقلب؛ فإذا ذكروا اهللا باملعىن األول 

اموا على دينه هربا من عقابه؛ وإذا ذكروا اهللا باملعىن الثاين وهو ذكر رمحته ذكروا عظمته فخافوا من عقابه استق

يستقيمون على شرعه طلبا للوصول إليه؛ فذكر األول من باب اهلرب؛ والثاين من باب الطلب؛  موثوابه فإ

ألن الطالب ناصح  :والعبادة مبقتضى الطلب أو العابد مبقتضى الطلب أعلى حاال من العابد مبقتضى اهلرب؛ قالوا

لكن يف غري حضوره ال يهتم؛ وميكن أن يؤخذ  ,يف غيبة املطلوب ويف حضوره؛ واهلارب ناصح يف حضور املخوف

إذا ذكر  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) (من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: هذا 

هللا عزوجل وعقوبته فيستقيم على شرعه هربا من عقوبته؛ القلب يكون على وجهني؛ الوجه األول: ذكر عظمة ا

ذكر رمحة اهللا عزوجل وفضله ومنته وثوابه العظيم؛ فيستقيم على شرعه طلبا لثوابه ورجاء له؛ ذكر اهللا  :والثاين

 باللسان ميكن أن يكون املراد به الذكر اخلاص مثل ال إله إال اهللا، كما يروى عن الشيطان أنه قال: أهلكت بين



الشك أنه من أسباب مغفرة الذنوب؛ فيذكرون اهللا  وين بال إله إال اهللا واالستغفار؛ فذكر اهللاآدم باملعاصي وأهلك

بألسنتهم يقول ال إله إال اهللا فيقولون كلمة اإلخالص؛ وهذه إذا قاهلا اإلنسان خملصا غفر اهللا له؛ وكذلك أيضا 

اللهم  :إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا باالستغفار، ذكر اهللا باللسان باالستغفار اللهم اغفر يل

  . أو أستغفر اهللا أو ما أشبه ذلكاغفريل

الذكر بالفعل هو أم يفعلون ما يكفر هذه الذنوب واخلطايا؛ ومن ذلك الصدقة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وكذلك أيضا الصالة فإن اإلنسان إذا توضأ وأصبغ  الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) (قال: 

  .سه غفر اهللا له ما تقدم من ذنبهالوضوء مث صلى ركعتني ال حيدث فيهما نف

   فصار الذكر يتناول ؟: الشيخ

  القلب؛ أول شيء يتناول الذكر : الطالب

  بالقلب والثاين؛  : طيب,الشيخ

  اللسان؛ : بالطالب

  : والثالث ؟ الشيخ

  اجلوارح؛ : بالطالب

  والذكر بالقلب على وجهني .: الشيخ

الفاء للرتتيب والتعقيب يعين فإذا ذكروا اهللا استغفروا لذنوم أي طلبوا  ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم )) ((

 ((املغفرة من اهللا سبحانه وتعاىل لذنوم؛ وتقدم لنا مرارا أن املغفرة تعين سرت الذنب والتجاوز عنه ؛ وقوله: 

فيسأل اهللا تعاىل أن يغفر هلم هذه املعاصي واآلثام؛ وإذا استغفر  ,الذنوب هي املعاصي واآلثام نوبهم ))لذ

 :من ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((ه؛ وهلذا قال: ل يغفرتعاىل اإلنسان ربه بنية صادقة وافتقار إليه فإن اهللا 

استفهام وليست اسم شرط أن الفعل بعدها وقع هذه اسم استفهام وليست اسم شرط، والدليل على أا اسم 

بعدها وهي إال؛ وعلى هذا فنقول من اسم استفهام  تمث إن أداة اإلثبات جاء ومن يغفر )) ((أيش ؟ مرفوعا 

  إال اهللا . :ثبات بعدها وهياإلمبعىن النفي؛ ويدل على أا مبعىن النفي إتيان 

يغفر الذنوب إال  ومن ((ستفهام ؟ فلماذا مل تكن اآلية : بصيغة االفائدة من أن يأيت النفي فإذا قال قائل: ما ال

ني اللهم إ (كما يف حديث أيب بكر رضي اهللا عنه الذي علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال:   اهللا ))

وهذه جاءت   ؛) وال يغفر الذنوب( الشاهد نريد قوله:  )ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت 

ألن النفي بصيغة االستفهام أبلغ من النفي ارد، النفي بصيغة  :فنقول ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((كقوله: 



ربا بالتحدي, كأن املستفهم ؟ ألنه إذا جاء النفي بصيغة االستفهام صار مش االستفهام أبلغ من النفي ارد؛ ملاذا

حد يغفر الذنوب إال اهللا عزوجل؛ فيكون االستفهام هنا داال على النفي ئت يل بأيقول: ائت يل بكذا وكذا، ا

  مشربا بالتحدي . 

هو  ؟ املفرغألن الكالم مفرغ؛ ما معىن مفرغ ,إال اهللا بالرفع مع أنه وقع بعد إال ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) ((

الذي مل يذكر فيه املستثىن منه، هذا املفرغ، االستثناء املفرغ هو الذي ال يذكر فيه املستثىن منه؛ فإذا قلت: ما قام 

؟ مل يذكر فيه املستثىن منه؛ وإذا قلت: ما قام أحد إال زيد؛ فهذا غري  يءش يغ؛ ألإال زيد؛ فهنا االستثناء مفر 

؟ ألنه مل يذكر املستثىن منه؛ وإذا يء ش : ما رأيت إال زيدا؛ مفرغ أليمفرغ ألنه ذكر املستثىن منه؛ وإذا قلت

   من يغفر الذنوب إال اهللا )) (( :هنايت أحدا إال زيدا؛ فهذا غري مفرغ؛ طيب قلت: ما رأ

  مفرغ، : الطالب

واقع الذنوب موجودة ؟ ليست هي املستثىن منه، هي موجودة لكن الذنوب هنا  :مفرغ ؟ كيف ؟ لو قال: الشيخ

  والغافر واقع منه الفعل . ,فعلالعليها 

يعين ال أحد يغفر الذنوب إال اهللا؛ لو تستغفر كل اخللق من ذنبك ما  ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) (( :طيب

ذنب الذي فعلت؛ هل ينفع مغفرته النفعوك، لو أنك مثال أتيت إىل كل الذي يف املسجد وقلت: أستغفركم من 

أيها املصلون أستغفركم مما فعلت؛  :فجاء فقال ,ساء يف املسجد إساءة حمرمة تؤذي املصلني؟ لنفرض أن رجال أ

ميكن أن  ماكن أن يغفروا له ما يتعلق م لكن أصل الذنب ال؛ الذي يتعلق م ميهل ميكن أن يغفروا له ؟ 

  ومن يغفر الذنوب إال اهللا )) . ((يغفروا له ألن اهللا يقول: 

ذكروا اهللا  ((معطوف على قوله:  ولم يصروا )) ((قوله:  على ما فعلوا وهم يعلمون )) ولم يصروا ((قال: 

   فاستغفروا )). ((معطوف على قوله: )) ولم يصروا  فاستغفروا لذنوبهم(( على قوله:  )) فاستغفروا لذنوبهم

طالب املغفرة ال ميكن أن أي يستمروا على ما فعلوا ويبقوا عليه؛ ألن  :يصروا ولم يصروا على ما فعلوا )) ((

ولم يصروا  ((يل وأنت مصر على معصيتك ؟ هذا سخرية واستهزاء؛ وهلذا قال:  اللهم اغفر :يصر؛ كيف تقول

 وهم يعلمون )) ((قوله:  .وهم يعلمون )) ((فعلوا من أين ؟ من الفاحشة وظلم النفس؛  على ما فعلوا ))

يعين أتى جبملة مستأنفة فقال: وهؤالء يعلمون عظم  ما فعلوا ))ولم يصروا على  ((حيتمل أن تكون استثنائية 

يعين ومل يصروا  ,الذنوب ويعلمون عظم من عصوه ولذلك ال يصرون على ما فعلوا؛ وحيتمل أن تكون الواو للحال

؛ بملغفرة؛ أو وهم يعلمون بأن هذا ذنا هعلى ما فعلوا حال كوم عاملني بأن اإلصرار على الذنب ال حتصل مع

دامت حتتمل هذه األوجه الثالثة فإننا نقول  فإذا وقع منهم ذنب أصروا عليه فإم ال يعلمون أنه ذنب؛ واآلية ما



على القاعدة أيش ؟ أا حتمل على كلها، كل ما حتتمله اآلية من معىن وال تناقض بني املعاين فإنه جيب أن حتمل 

؟ يطلب املرجح ألنه ال ميكن أن حيمل  يشفإنه يطلب إ قض أو تتعارض املعاينعليها كلها؛ فإن كانت تتنا

  الكالم على الشيء وضده فحينئذ نطلب املرجح؛ هذه القاعدة .

هذه اآلية فيها فوائد؛ من الفوائد: أن املتقي ال يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ ألن اهللا مل يقل: 

  . وهم ال يفعلون الفواحش أو يظلمون أنفسهم



  هذه اآلية فيها فوائد؛ : الشيخ

من الفوائد: أن املتقي ال يكون معصوما من فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ ألن اهللا مل يقل: وهم ال يفعلون 

إذا ففعل الفاحشة ال  والذين إذا فعوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )) ((؛ بل قال: الفواحش أو يظلمون أنفسهم

كل  (خيدش بالتقوى إذا استغفر اإلنسان وتاب؛ وقد جاء يف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم إنه قال: 

لو لم تذنبوا لذهب  (قال عليه الصالة والسالم:  وصح عنه أنه وخير الخطاءين التوابون ) ,بني آدم خطاء

أن ال يفعل اإلنسان معصية، كل إذا ليس الشأن يف   فيغفر لهم )اهللا بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا

  إنسان البد أن يعصي؛ الشأن يف أنه إذا فعل املعصية رجع إىل اهللا .

والذين إذا فعوا فاحشة  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الذنوب تنقسم إىل قسمني: فواحش ودوا؛ لقوله: 

وأو هنا للتنويع؛ وهذا متفق عليه بن العلماء أن الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر؛ ولكن  أو ظلموا أنفسهم ))

الكبرية األوىل  :فجعل يعددها فيقول .إن الكبائر معدودة :ما هو الضابط للكبائر والصغائر ؟ بعض العلماء يقول

إن الكبائر حمدودة  :ئر؛ وبعضهم يقولالكبرية الثانية الكبرية العاشرة إىل أن انتهى إىل ما بلغه علمه من الكبا

مثل  ,ما فيه حد يف الدنيا فهو كبرية :وليست معدودة؛ ومعىن معدودة يعين معلقة بوصف ال بعدد؛ فقالوا مثال

لعن اهللا من  ( :الزنا السرقة والقذف كل ما فيه حد يف الدنيا فهو كبرية، كل ما رتبت عليه اللعنة فهو كبرية مثل

ه ؛ كل ما رتب عليه غضب فهو كبرية مثل ؟ مثل قوله هوما أشب عن اهللا الراشي والمرتشي )ل ) ( آوى محدثا

ما رتب عليه وعيد يف اآلخرة ، بأن جاء النص من فعل كذا فهو يف  ))؛ وغضب اهللا عليه ((تعاىل يف القاتل: 

  ما أسفل من الكعبين ففي النار ). (النار أو ما أشبه ذلك مثل: 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، عقوبة خاصة دنيوية أو  هأيتومنهم من قال ور 

ما جاء النهي عنه بدون ذكر عقوبة فهو صغرية؛ فقال مثال: الغش من كبائر الذنوب ألن و أخروية فهو كبرية؛ 

وب لقول النيب عليه الصالة إيذاء اجلار من كبائر الذن من غش فليس منا )؛ ( :الشارع جعل له عقوبة خاصة

هللا يدخل فيه من الذنوب وهذا الذي حده رمحه ا من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذي جاره ) (والسالم: 

بل حىت  ,ولكن الشك أن ما قاله رمحه اهللا ليس معناه أن هذه الكبائر تكون على مرتبة واحدة ,شيء كثري

وعلى  )... أال أنبئكم بأكبر الكبائر  (كما يف احلديث الصحيح:  ,أصغروفيها ما هو أكرب ما هو  االكبائر فيه

هذا فنقول: الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر، تؤخذ من اآلية هذه؛ مث الكبائر ختتلف مراتبها حبسب ما يرتتب 

  عليه من املفاسد واآلثام .

  مية: أن اإلنسان مؤمتن على نفسه.ومن فوائد اآلية الكر 



   ؟ فعل ماضي مبين :تكمل إعراب املثال: قام: الشيخ

  على الفتح؛ : الطالب

  زيد ؟  :الشيخ

  زيد خرب؛ : الطالب

  ؟ ا فاعل، فاعل مرفوع؛ وعالمة رفعه ويش يسوي زيد إذا قلنا قام زيد ويش يسوي ؟ قائم إذ :الشيخ

   ؛: الفتحةالطالب

  الرفع يكون فتحة ؟  :الشيخ

  : بالضم, الطالب

  عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره . :الشيخ

  طيب لو قلت: قام زيدا؛ يصلح ؟ 

  ال؛ : الطالب

  أليش ؟ ألنه فاعل والفاعل الزم يصري مرفوع؛ متام . :الشيخ

أولئك جزائهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها األنهار  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة خالدين فيها ونعم أجر العاملين 

المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين إن 

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ 

  اء واهللا ال يحب الظالمين )) .منكم شهد

أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم جنات  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا سبحانه وتعاىل: : الشيخ

  تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )) .

أنهم إذا فعلوا فاحشة   ((ومنها: املشار إليه ما من سبق من املتقني املتصفني باألوصاف اليت مسعتموها من قبل؛ 

د منها أو وشيئا مما وذكرنا تفسري اآلية هذه وما يستفا أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا اهللا  لذنوبهم ))

  يستفاد منها.

إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم  ((فمن ذلك، من فوائدها: سرعة انتباه هؤالء عند فعل الذنوب؛ لقوله: 

جتب  ,نعم :؟ اجلواب أي يبادرون بالتوبة؛ واملبادرة بالتوبة من صفات املتقني؛ وهل هي واجبة اهللا ))ذكروا 



هذا فيجب أن يتوب إلنسان ال يدري مىت ينزل أجله؛ وعلى ألن التوبة إذا نزل األجل ال تقبل، وا ,املبادرة بالتوبة

  اإلنسان من ذنوبه فورا بدون تأخري .

  ة: أن الذنوب تنقسم إىل قسمني: فواحش وما دوا؛ من فوائد اآلية الكرمي

  ذكرناها ؟ : الطالب

  طيب . ,ذكرناها: الشيخ

وقد سبق لنا بيان  ذكروا اهللا )) ((من فوائد هذه اآلية: أن ذكر اهللا عزوجل سبب للتوبة والرجوع إىل اهللا؛ لقوله: 

  وجوه هذا الذكر؛ ما هي ؟ 

  ؛ بالفعلاللسان وذكر بالقلب وذكر بذكر : الطالب

  ؟ نعم طيب . اجلوارح: بالشيخ

فاستغفروا  ((؛ استغفار هؤالء املتقني لذنوم؛ لقوله: أم يبادرون بالتوبة وسبقمن فوائد هذه اآلية الكرمية: 

فيؤخذ منه أو يتفرع على هذه الفائدة: عجز أولئك القوم الذين يقولون إن اهللا غفور رحيم وال  لذنوبهم ))

هو نفسه ال يستغفر؛ وإذا   هلكنو غفرون اهللا؛ فإن بعض املذنبني إذا يته عن الذنب قال: اهللا غفور رحيم؛ يست

بل إذا كان اهللا أمر نبيه عليه الصالة والسالم أن يستغفر فما بالك مبن دونه؛  ,كان هؤالء السادة يستغفرون رم

  إن اهللا كان غفورا رحيما )) . واستغفر اهللا واستغفر لذنبك )) (( ((قال اهللا تعاىل: 

ومن يغفر الذنوب إال اهللا  ((من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أنه ال أحد يستطيع أن يغفر الذنوب إال اهللا؛ لقوله: 

  ويتفرع عليها: أن ال تعتمد على أحد يف مغفرة الذنوب أو طلب املغفرة وإمنا يكون اجتاهك إىل اهللا عزوجل . )).

  ال يصرون على ما فعلوا من الفاحشة أو ظلم النفس وهم يعلمون . هؤالء السادة املتقني ومن فوائدها: أن

فإنه يغفر له وإن تكرر الذنب  مث أذنب فاستغفر مث أذنب فاستغفرومن فوائدها: أن الرجل إذا أذنب فاستغفر 

لوا؛ مل يصروا عليه وهم يعلمون؛ مل يقل: ومل يعيدوا ما فعو  ولم يصروا على ما فعلوا)) ((منه؛ ألن اهللا قال هنا: 

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال  ((استغفر فإنه يغفر له كقوله تعاىل: إذا كان كلما أذنب  واإلنسان

ولكن جيب أن ال يكون استغفاره بلسانه وقلبه منطو على  تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا ))

ذا االستغفار ال يفيده؛ لكن يكون استغفاره حقيقة بقلبه ولسانه، واإلنسان بشر الرجوع؛ فإن كان كذلك فإن ه

مهما عملت ومهما تكرر منك  :؛ فنقولارمبا تغلبه نفسه يف املستقبل فيفعل املعصية مع أنه قد استغفر منه

  مادمت تستغفر فإن اهللا تعاىل يغفر لك .الذنب 



ولم يصروا على ما فعلوا وهم  ((على الذنب وهو عامل به؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: توبيخ من أصر

ألن إصراره عليها يدل على اونه  على املعصية الصغرية جيعلها كبرية,وهلذا قال العلماء: إن اإلصرار  يعلمون ))؛

  مبن عصاه .

خوذة من قوله: أوالء، أولئك هنا إشارة وخطاب؛ اإلشارة مأ أولئك جزائهم مغفرة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

واخلطاب يف قوله: أولئك الكاف؛ وجيب أن نعلم من حيث اللغة العربية أن اسم اإلشارة يكون حبسب املشار 

ب، مث إذا كانت حبسب املخاطب فهل تبقى مفردة مفتوحة مبنية على إليه؛ وأما كاف اخلطاب فبحسب املخاطَ 

ومجعا وإفرادا ؟ أو تكون بالفتح للمذكر مطلقا ولو مجعا أو مثىن الفتح ؟ أو تكون حبسب املخاطب تذكريا وتأنيثا 

   مثىن ؟؛ يف هذا ثالث لغات للعرب: ؟ وبالكسر للمؤنث مطلقا ولو مجعا أو

ذلك ختاطب اثنني فاملعىن أنك  إذا قلت:اللغة األوىل: أا الزمة للفتح باعتبار أن املخاطب اسم جنس ف

الثاين: أا بالفتح للمذكر مطلقا وبالكسر للمؤنث باعتبار جنس الشخص؛ و  الذكور؛ أوختاطبهما باعتبار جنس 

مطلقا؛ ويش معىن اإلطالق ؟ حال التثنية واجلمع واإلفراد؛ والثالث وهو األفصح: أا حبسب املخاطب مطلقا؛ 

بامليم تقرتن بامليم،  ذكور فهية عافإن كان مفردا مذكرا فهي بالفتح مفردا؛ إذا كان مثىن فهي بالتثنية؛ إذا كان مج

 ذلكما مما علمني ربي )) ((ألا ختاطب مجاعة النسوة؛  ذلكن ))قالت ف ((مجاعة إناث تقرتن بالنون؛ 

 أولئك جزائهم )) ((ذكور؛ هذا هو األفصح؛ فهنا يقول: خياطب مجاعة  ذلكم خير لكم )) ((خياطب اثنني؛ 

يعين أولئك املتقون  ,خاطب؛ فاخلطاب لواحد واإلشارة جلمعيعين أولئك أيها امل ,؟ لواحد أولئك اخلطاب ملن

يكون ا النجاة من  مغفرة من ربهم )) ((على عملهم أي ثوام ومكافئتهم  جزاءهم )) (( أيها املخاطب:

أي عفو وجتاوز عن  مغفرة من ربهم )) ((يكون ا حصول املطلوب يف جنات النعيم  وجنات )) ((النار 

ومنازل  ,جنات مجع ألن اجلنة درجات كثرية وجنات تجري من تحتها األنهار )) ((الذنوب وسرت عن اخللق 

الجنة يتراءون الغرف  أن أهل  متنوعة خيتلف الناس فيها حبسب أعماهلم؛ وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم

: ( يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال ينالها غيرهم قال : ا الكوكب الدري الغابر في األفق؛ قالو  كما نتراء

؛ هذه املنازل خيتلف الناس اللهم اجعلنا منهم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا المرسلين )

ؤوس مسامة الر فوق نرى الكوكب الدري املضيء الغابر يف األفق بعيد جدا ليس ما مثل  يراءوافيها؛ أهل اجلنة 

بل هو بعيد؛ فهي درجات وهلذا جتمع؛ وأعلى ما فيها الفردوس ألن فوقه عرش اهللا جل جالله، وهو وسط اجلنة 

ووصف اهللا بأا جنات ألن فيها  وجنات تجري من تحتها األنهار )) (( :وأعلى اجلنة ومنه تفجر أار اجلنة

ها؛ ألا أعظم من أن ن يدرك اإلنسان كنهها وحقيقتفهي دار ال ميكن أ ,من أنواع النعيم ما ال خيطر على البال



وقال اهللا تعاىل يف احلديث  )) فال تعلم نفس ما تخفي لهم من قرة أعين ((تنا؛ قال اهللا تعاىل: تدركها خميل

  . أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ) (القدسي: 

أي من حتت قصورها وأشجارها ال من حتت  :من حتتها قال العلماء األنهار ))تجري من تحتها  ((وقوله: 

أرض اجلنة إال أا ل يف قعر؛ ولكنها متشي على سطح أرضها؛ ألنه لو كان من حتت أرضها لكانت يف األسف

دود ار جتري بال أخوقد ورد يف احلديث أن هذه األ تجري من تحتها األنهار )) ((حتت القصور واألشجار 

  ذلك يقول ابن القيم يف النونية:وبال حفر؛ ويف 

  سكها عن الفيضان ؛ خدود جرت    سبحان ممأارها يف غري أ

إلنسان حيث أراد اومع هذا جتري حيث أراد  ,جتري على األرض بدون أن يكون هلا أخدود يعين سواقي أو حفر

.  

فيها أنهار من  (( :وقد بني اهللا تعاىل يف سورة القتال سورة حممد أا أربعة أنواع ,مجع ر (( األنهار ))وقوله: 

 رأا ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ))

 , فإنه إذا تأخر وأبطأاخبالف ماء الدنيا فإنه يكون آسنا أي متغري  ,من ماء غري آسن يعين ال يقبل أن يكون آسنا

إذا زادت عن  ,خبالف ألبان الدنيا فإا تتغري أنهار من لبن لم يتغير طعمه )) ((تغري؛ أما ماء اجلنة فال يتغري؛ 

لذة وليس فيها غول وال هم عنها ينزفون، ال توجع  أنهار من خمر لذة للشاربين )) ((املدة تغريت وفسدت؛ 

ليس  ,عسلالأار من  أنهار من عسل مصفى )) ((د ما يكون من اللذة؛ الرابع: وأش ,الرأس وال تغتال العقول

  ولكنه من عسل مصفى. ,مشعا رصفها أو أكثنمن عسل النحل الذي يكون 

؛ وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن هذا اخللود خلود تأبيد؛ أي ما كثني فيها مكثا طويال خالدين فيها )) ((

اجلملة هنا  ونعم أجر العاملين )) ((ة على أا أي اجلنة مؤبدة مبا فيها من النعيم؛ وقد أمجع علماء أهل السن

وجعله ذو الفضل  ,؟ على هذا األجر العظيم؛ وأجر العاملني أي ثوام يشناء على إإنشائية للمدح والثناء؛ الث

نة ملن ؟ املنة هللا عزوجل أوال ملوإال فا ,واإلحسان أجرا ليكون اإلنسان مطمئنا على احلصول عليه إذا قدم العوض

هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان  ((آخرا؛ لكن مين علينا واحلمد هللا بالعمل مث مين علينا ثانيا باجلزاء، ويقول: و 

الذي أحسن إلينا ـ هو اهللا حيسن إلينا مع أنه ـ و  نا أنجزاؤ فإذا أحسنا ف ,سنون استقالال وابتداءاحملكأننا حنن   ))

 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا )) وكان سعيكم مشكورا )) (( ((أوال وآخرا؛ كذلك يقول: 

سبحان اهللا مين علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه مث يشكرنا عليه؛ هذا غاية الفضل واإلحسان من اهللا 

  عزوجل.



نقول يف إعراا أن  نعم أجر العاملين )) ((؛ وقوله: ألجر العظيمالذين يعملون هلذا ا نعم أجر العاملين )) ((

  أجر فاعل واملخصوص حمذوف تقديره: نعم أجر العاملني هو أو اجلنة، كما قال الشاعر:

  نة       فيها األماين واملىن واملنة ؛اجلنعمت جزاء املتقني 

  جزاء ال يدركه اإلنسان بتصوره ألنه أعظم مما يتصور .يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: بيان جزاء املتقني، وأنه 

فباملغفرة  مغفرة وجنة )) ((؟ من قوله:  وفيها : أن جزائهم متضمن حلصول املطلوب ودرء املكروه؛ من أين يؤخذ

  درء املكروه، وباجلنة حصول املطلوب .

للمرء من أعظم الثواب؛ فال تستغرب أن تكثر من سؤال املغفرة،   اهللا عز وجلومن فوائد هذه اآلية: أن مغفرة 

سبحانك  (: كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما نزلت عليه سورة النصر يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده

  .)اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 

من النعيم  تجري من تحتها األنهار )) ((ومن فوائدها: بيان حال اجلنات اليت وعدها املتقون وما يصوره قوله: 

  العظيمة .

  وقد دلت النصوص أن هذا التخليد أبدي . خالدين فيها )) ((من فوائدها: أن أهل اجلنة خالدون فيها؛ لقوله: 

أعظم شيء وقد أثىن  تعاىلومن فوائدها: عظم هذا األجر؛ ألن العظيم إذا أثىن على شيء دل على عظمه، واهللا 

  . يمالنعهذا على 

ي البد من زاء أجرا مبنزلة األجر احملتم الذومن فوائدها: بيان فضل اهللا عزوجل على عباده، حيث جعل هذا اجل

  أن يناله العبد .

) لن يدخل الجنة أحد بعمله  (قال قائل: كيف جتمع بني هذه اآلية وبني قوله صلى اهللا عليه وسلم:  فإذا

 لن يدخل الجنة أحد بعمله(  :قال وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمته ): ( وال أنت يا رسول اهللا قال  :قالوا

  , عوض عما قاموا به من العمل !وظاهر اآلية اليت معنا أن هذه اجلنة اليت أعدت هلم أجر هلم، )

أي على  لن يدخل الجنة أحد بعمله ) (واجلواب عن هذا أن نقول: إن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

ملكافئة أي أن اجلزاء يكافئ العمل ويكون عوضا عنه؛ وأما على أنه سبب من األسباب ولكن اهللا بفضله سبيل ا

ولو قوبلت بنعم اهللا مل تكن شيئا، مل تكن شيئا؛ لو أنك مجعت  ,جعله مبنزلة العوض فهذا ثابت؛ فأعمالنا سبب

لشيء؛ النفس لو  يال جدا وال ينسبالعمل ؟ ما هو أقل ضئنعم اهللا عليك وقارنت بينها وبني عملك لكان 

ه لكن يبذل كل ما ميلك من أجل زوال هذه احملنة؛ كذلك البول، الغائط، السمع، أصيب اإلنسان بضيق يف نفس

  البصر، إىل غري ذلك؛ نعم كثرية ال يقابلها العمل؛ وقد قال بعض الشعراء:



                                   علي له يف مثلها جيب الشكر      ن شكري نعمة اهللا نعمةإذا كا

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله     وإن طالت األيام واتصل العمر

وقليل من عبادي الشكور  ((ألننا نقول إذا وفقت للشكر وشكرت اهللا فهي نعمة ألن اهللا قال:  ؟ صحيح هذا

قلنا هي نعمة حتتاج أيضا إىل شكر آخر؛ فإذا وفقت  روا نعمة اهللا، مث إذا شكرت اهللاوما أكثر الذين كف)) 

  لشكر الشكر فهو نعمة ثالثة حتتاج إىل شكر وهلم جرا؛ وهلذا قال:

  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله       وإن طالت األيام واتصل العمر ؛ 

   ؟لتوبة يف هذه احلال د فهل تنتقض انفسه أن يعو  هراودتوب ويعزم أن ال يعود وبعد فرتة تإنسان ي : أحياناالسائل

  ال ما تنتقض؛ : الشيخ

   ؟ اصيأصر على املع: السائل

كأنه ليس بذنب؛ أما اإلنسان الذي يتوب مث تغلبه نفسه و صر الذي يبقى على الذنب ذي يما أصر، ال: الشيخ

ويفعل املعصية فهذا ليس مبصر ؛ وهلذا ورد عن النيب عليه الصالة والسالم أن رجال أذنب فاستغفر  ,يف املستقبل

علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد ( : اهللا مث أذنب فاستغفر مث أذنب فاستغفر فقال اهللا تعاىل 

، وكلما استغفر عاد فأذنب ال يعيد يبطل فكون اإلنسان كلما أذنب استغفر غفرت لعبدي فليعمل ما شاء )

  األوىل .توبته 

كيف : الشيخ هي مجلة إنشائية فكيف يصح كوا خربا ؟ نعم أجر العاملين )) ((ذكرنا يف قوله تعاىل: : السائل

  يكون خربا ؟ 

   ملة خربية ما تكون خربا ؟: اجلالسائل

, نقول كون خرب مبتداء، هي صيغتها صيغة اخلربنعم أحسنت؛ ملا كانت صيغتها صيغة اخلرب صح أن ت: الشيخ

  مثل بئس .  , لكن هي املقصود ا إنشاء املدحر فاعلنعم فعل ماضي وأج

ألنه قال اهللا سبحانه وتعاىل صدر  الجنة بعمله ) يدخل أحد ال ( :شيخ هذه اآلية ما تؤيد احلديث: السائل

ذه األعمال  جيازيهممبغفرته اجلنة مث  فيكون األول يدخلون جزاءهم مغفرة من ربهم وجنة )) (( :اآلية مبغفرة

   الدرجات ؟برفعهم 

  ظاهر اآلية أن اجلنة هي األجر؛ ألنه ما ذكر إال جنات جتري من حتتها األار فقط.: الشيخ

 ال يؤاخذ بذنبه ؟هل اجلاهل  وهم يعلمون )) ولم يصروا على ما فعلوا ((قلنا إن قوله: : السائل

  أن اجلاهل ال يؤاخذ بذنبه وهو صحيح . القاعدةصحيح أخذنا  ,أي نعم: الشيخ 



هل  ) كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال محالة ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ...: السائل

  ؟البد لإلنسان أن يفعلها لكبرية مقدمات اأن  فيه دليل على

اإلنسان من حيث هو إنسان سيفعل هذا وبقدرته أن يغض من  إنمعناه يعين  ,ما هو على كل حال: الشيخ

لو لم تذنبوا لذهب  ( ,كل بني آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ) ( :بصره؛ لكن البد لبين آدم من خطأ

  اهللا بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر لهم ) .

مع أن املصرون على الصغائر خيتلفون جدا  ,من الكبائراملصر على الصغرية قلنا اإلصرار على الصغرية : السائل

   ؟ ...حبرمات اهللا  منهم من يستهني

ال ما هو بسواء ـ بارك اهللا فيك ـ حىت الكبائر ليست سواء؛ إذا قلنا كبرية معناه أا يف ضمن الكبائر : الشيخ

احلة وجدا ختتلف، الكفر نفسه لكن الكبائر ختتلف؛ ليس شيء من األعمال إال خيتلف؛ إن أتيت األعمال الص

ف؛ النظر إىل املرأة ؛ الصغائر أيضا ختتلختتلف أكرب الكبائر ووسط الكبائر؟ الكبائر  خيتلف؛ أليس كذلك

  شهوة مثال من الصغائر، ومسها من الصغائر، وأيهما أعظم ؟ املس أعظم .األجنبية ب

تاب قد توبته علما بأنه اهللا قبل فهل ي البعض, ها ومل يتب عنعاصي إذا تاب عن بعضامل: الذي يفعل السائل

   عاصي الصغرية وترك الكبرية ؟بعض املعن 

   أظن هذه مرت علينا .: الشيخ

؛ ؟ فهل تقبل توبته من هذا الذنب أو ال ,مر علينا أن العلماء اختلفوا إذا تاب من ذنب وهو مصر على آخر

إن كان الذنب  :؛ ومنهم من قالتقبل مطلقا :نهم من قالوم ؛ال تقبل :؛ منهم من قالاذكرنا أن يف هذا خالف

وإن كان من غري جنسه قبلت؛ فمثال إن  ,الذي هو مصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإا ال تقبل

تاب من غش الناس يف البيع لكن غشهم يف اإلجارة؛ هذا الذنب جنس واحد وإن اختلف حمل الغش؛ املهم 

والصحيح أا تقبل؛ إذا تاب من ذنب ولو أصر على مثله أو على جنسه؛ ولكنه ال  ,ماءثالثة أقوال للعل افيه

إن اهللا يحب التوابين ويحب  ((يستحق الوصف املطلق يف مدح التوابني يعين ال يدخل يف مثل قوله تعاىل: 

  .إمنا يقال هذه توبة مقيدة  )) المتطهرين

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في األرض فانظروا كيف كان  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم 

مؤمنين وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا 

  )) . داء واهللا ال يحب الظالمين وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرينويتخذ منكم شه



ولم يصروا على ما  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ أظن أننا مل نكمل الفوائد ؟ إىل آخره ؟ طيب : الشيخ

  فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاءهم جنات )).

يروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )) قد خلت من قبلكم سنن فس ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

الفعل فعل املاضي تفيد التحقيق؛ وإذا دخلت على المجلة حمققة بقد ألن قد إذا دخلت على  قد خلت )) ((

 ((تفيد التقليل؛ وقد تفيد التحقيق بالقرائن؛ فقول القائل: قد جيود البخيل؛ هذه للتقليل؛ وقوله تعاىل:  املضارع

كقول   ,هذه تفيد التحقيق؛ أما إذا دخلت على املاضي فإا تكون للتحقيق م اهللا المعوقين منكم ))قد يعل

  املقيم: قد قامت الصالة .

واملراد  ,؛ والسنن مجع سنة وهي الطريقةاخلطاب هلذه األمة من قبلكم سنن )) ((أي مضت؛  قد خلت )) ((

أفلم يسيروا في األرض فينظروا   ((ا سنن اهللا عزوجل يف املكذبني حيث يأخذهم ويدمرهم، كما قال تعاىل: 

يعين  دمر اهللا عليهم )) ((قال:  كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثالها ))

  من هذه األمة. وللكافرين أمثالها )) ((أهلكهم وأبادهم؛ 

سنة وهي الطريقة واملراد ا طريق اهللا تعاىل يف املكذبني للرسل حيث تكون عاقبتهم اهلالك والدمار إذا سنن مجع 

.  

عطف مجلة على مجلة؛ وسريوا فعل أمر من  ,الفاء هنا للرتتيب وهي عاطفة فسيروا في األرض )) ((وقوله: 

أن يتفكر اإلنسان يف  ,؛ أما سري القلوب فهو بالتفكردامراد به هنا سري القلوب وسري األقالسري وهو املشي، وامل

وإنكم  ((سابقة عليه زمنا؛ وكذلك يتفكر يف األمم السابقة عليه مكانا، كما قال اهللا تعاىل: ال ,األمم السابقة

فاإلنسان يسري بقلبه ويسري بقدمه؛ أما سريه بقلبه فهو أن لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفال تعقلون )) 

يف عاقبة من مضى زمنا ويف عاقبة من مضى مكانا؛ فمثال ديار مثود موجودة اآلن، يفكر اإلنسان فيها يتفكر 

فينظر كيف كان عاقبتهم؛ السري بالقدم قد يكون أشد وقعا من السري  ,زمنا أو مكانا ؟ يفكر فيها مكانا وزمانا

السري بالقلب أعم وأمشل ألن اإلنسان يصل به  حق اليقني واملشاهدة بالعني؛ و القلب؛ ألن اإلنسان يصل به إىلب

  إىل ما ال ميكنه الوصول إليه بالسري قدما؛ أليس كذلك ؟ .

أي سريوا على األرض؛ ألن  ,ولكنها عند املفسرين هنا مبعىن على ,يف للظرفية سيروا في األرض )) ((وقوله: 

سيروا في  ((هر األرض؛ وقوله: اوإمنا يفيد السري على ظ ,لسري يف جوف األرض غري ممكن وغري مفيد أيضاا

أي  قد خلت من قبلكم سنن )) ((أي أرض من سبق؛ فأل هنا للعهد؛ للعهد املفهوم من قوله:  األرض ))

انظروا بعني بة المكذبين )) فانظروا كيف كان عاق ((سريوا يف أرضهم وانظروا كيف كانت عاقبتهم؛ وقوله: 



؟ ما مجيعا؛ فإن وصل إىل مكان هؤالء األمم فالنظر يكون بعني البصر وبعني  البصر أو بعني البصرية أو ما

البصرية؛ وإن مل يصل ولكنه فكر يف قلبه فالنظر يكون بعني البصرية ألن البصر ال ميكن أن يصل إليه وهو ينظر 

انظروا فعل أمر وهي تنصب املفعول به؛ لكنها علقت عن  ان عاقبة المكذبين ))فانظروا كيف ك ((يف قلبه؛ 

العمل ألنه وليها مجلة استفهامية؛ واجلملة االستفهامية إذا وليت الفعل املتعدي علقته عن العمل، علقته يعين 

  ل انظروا.يف حمل نصب مفعو  كيف كان عاقبة المكذبين )) ((منعته؛ وعلى هذا فتكون اجلملة يف قوله: 

فإن كيف اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب  ,تفصيال كيف كان عاقبة المكذبين )) ((أما إعراب 

ستفهام له صدر الكالم؛ فإذا وقع خربا وجب االألن  ,؟ واجب خرب كان مقدما، وتقدميه هنا واجب أو جائز

على الفتح يف حمل نصب خرب كان  مبينتقدميه، إذا وقع االستفهام خربا وجب أن يقدم؛ فهنا كيف اسم استفهام 

أي مآل أمرهم، عاقبة الشيء عاقبة المكذبين ))  ((ا مضاف إليه؛ فمعروف أ؛ وعاقبة امسها؛ وأما املكذبني 

ليه الشيء؛ واملكذبني هنا املراد م املكذبني هللا ورسله؛ فماذا كان عاقبتهم ؟ كان عاقبتهم ما يعقبه ويؤول إ

أرسلنا  فكال أخذنا بذنبه فمنهم من ((اهلالك والدمار؛ وعقوبتهم على حسب ذنوم، كما قال اهللا تعاىل: 

ا وما كان اهللا ليظلمهم أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقن عليه حاصبا ومنهم من

إنا أرسلنا عليهم حاصبا إال  ((حاصبا مثل ؟ قوم لوط؛  مليهالذين أرسل اهللا إ ))ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

 . ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صاحل آل لوط نجيناهم بسحر ))



فكال أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة  ((كما قال اهللا تعاىل: : الشيخ

الذين  ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ))

ومنهم من  بسحر )) يناهمنجإنا أرسلنا عليهم حاصبا إال آل لوط  (( :لوطحاصبا مثل ؟ قوم  مليهأرسل اهللا إ

أخذته الصيحة كقوم صاحل، مثود؛ ومنهم من خسفنا به األرض ؟ كقارون؛ ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح، 

العقوبة والعمل؛ أقول إن  أغرقهم اهللا عزوجل؛ حسب ما تقتضيه احلكمة والعقول قاصرة غالبا عن معرفة تناسب

قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بني العقوبة وبني العمل؛ وأقول غالبا ألا أحيانا قد تعرف املناسبة؛ فمثال  العقول

من أشد منا قوة؛ فأراد اهللا عزوجل أن يريهم أنه  :حنن نعرف مناسبة إهالك عاد بريح هو أم كانوا يقولون

 به هذه األمة اليت تفخر اهلواء، اهلواء اللطيف ومع ذلك دمر اهللا ,ألشياء وهو الريحيهلكهم مبا هو من ألطف ا

   بقوا.

يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه  ((يف آل فرعون كان فرعون يعتز باألار اليت جتري من حتته ويقول لقومه: 

فأهلكه اهللا  كاد يبين ))األنهار تجري من تحتي أفال تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وال ي

لكن قوله  ,التناسب بني العمل وبني العقوبةأن أحدد عزوجل جبنس ما افتخر به وهو املاء؛ والباقي أنا ال أستطيع 

يدل على أن العقوبة تناسب العمل، ومن األمثال املشهورة عند الناس: كما  فكال أخذنا بذنبه )) ((تعاىل: 

  تدين تدان .

وسنن  سنن )) ((أمما قبل هذه األمة؛ لقوله:  د العظيمة: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أهلكلفوائيف هذه اآلية من ا

رة، األمران مجيعا، ال هذا وال هذا ؟ القسم أربعة سنن ؟ قلة، كثرة؛ أو قلة ؟ مجع؛ مجع كثرة وإال مجع قلة ؟ كث

  اهللا: قال ابن مالك رمحه ,انظرواو بيتا البن مالك عليكم اآلن ؟ أنا أقرأ 

  أفعال مجوع قلة ؛ت أفعلة أفعل مث فعلة     مث

ذه األوزان األربعة فقط: أفعلة أفعل مث مجع القلة حمصور أن قوال واحدا ؟ يعين  ماذا تكون سنن ؟ مجع كثرة,

  . أفعال مجوع قلة تمث    فعلة 

تسليتها من وجه وحتذيرها من وجه ومن فوائد هذه اآلية: تسلية هذه األمة من وجه؛ وحتذيرها من وجه آخر؛ 

يف أحد من سنن اهللا عزوجل؛ ألنه الشك  اهل , فعقوبتهآخر؛ تسليتها بأن اهللا سبحانه وتعاىل قد عاقب من قبلها

 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ))؛ (( :أن ما حصل يف أحد عقوبة

  عن عقوبة أشد ألن األمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم .وفيه أيضا حتذير من جهة أخرى 



فسيروا في األرض ))  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات القياس؛ إثبات القياس كيف ؟ ألن املقصود بقول: 

  النظر واالعتبار وأن يقاس ما حضر على ما مضى وسبق .

 (( :؟ لننظرى إطالقه أو من أجل االعتبار فقطكن هل هو علمن فوائد اآلية الكرمية: األمر بالسري يف األرض؛ ول

إذا السري يف األرض لغري غرض شرعي مذموم، كما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية فسيروا في األرض فانظروا )) 

رمحه اهللا وغريه من أهل العلم؛ ألن السري يف األرض من غري غرض شرعي فيه إتعاب النفس وتعريضها للهالك 

املال وإضاعة الوقت؛ أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض؛ وعلى هذا فإن السري يف وإضاعة 

مطلوبة،  مشروعةاألرض ينقسم إىل أقسام: قسم ألغراض حمرمة، وهذا الشك يف حترميه؛ قسم آخر ألغراض 

إلباحة ولكن إن توصل به وهذا الشك يف طلبه؛ وقسم ثالث: رد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه؛ األصل فيه ا

السري يف األرض يف األرض  وإن توصل به إىل مشروع كان مشروعا؛ فمثال األول ,اإلنسان إىل حمرم كان حراما

أرض الكفر وأرض اون من أجل أن حيصلوا لناس املرتفون الذين يسيحون يف من أجل احلرام ما يفعله بعض ا

أنه حرام؛ ألن السفر هلذا الغرض يف عليها يف بالدهم؛ وهذا الشك على مآرم اليت ال يستطيعون أن حيصلوا 

ام مركب ظلمات بعضها فوق بعض ـ حر  ,حرام ونفس هذا الغرض أيضا حرام وإضاعة املال فيه حرام؛ فهو مركب

كإنسان ليس عنده ما   ,يف األرض لطلب الرزق الواجب سريالذي يكون مشروع مثل ال :العياذ باهللا ـ؛ والثاينو 

وأهله فسار يف األرض من أجل احلصول على هذا الرزق؛ وكذلك أيضا السري يف األرض لطلب العلم؛ وقد   هيقوت

 يرحلون ارحتاال يف ,كان السلف رمحهم اهللا يسريون يف األرض لطلب العلم مسرية شهر من أجل مسألة واحدة

؛ هذا، فيه مشقة وفيه أخطار كبرية تناالسفر يف ذلك الوقت ليس كالسفر يف وقاألرض من أجل مسألة  واحدة؛ و 

عض الناس لالستجمام والنزهة يف أيام اإلجازة، إجازات األعياد وما بال هلذا وال هلذا فمثل سفر الذي أما السفر 

ان يف هذا السري ا إىل خري فيكون خريا كما لو كيه بأس يف األصل لكن قد يكون مفضيأشبهها هذا نقول ليس ف

  دين أو ما أشبه ذلك فإنه يكون يف هذه احلال أمرا مطلوبا .والصلة رحم أو بر 

نقول نعم إذا كان املقصود ذا االتعاظ؛ أما إذا   السري يف األرض اليت هلك أهلها هل هو من األمور املطلوبة ؟

ا مر بديار كان املقصود ذا التفرج على قوة القوم وما أشبه ذلك فإنه ال جيوز؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل

ال  (مر مسرعا مقنعا رأسه عليه الصالة والسالم خائفا وقال عليه الصالة والسالم:  تبوكمثود يف ذهابه إىل 

وهذا خالف ما يفعله بعض  تدخلوا على هؤالء القوم إال وأنتم باكون فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوها )

أجل االطالع على مآثرهم وآثارهم وقدرم فإن هذا الشك يذهبون إىل ديار مثود من  ,الناس الذين ماتت قلوم



ال تدخلوا على هؤالء القوم إال أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال  (أنه حرام؛ ألن الرسول ى قال: 

  تدخلوا عليهم ) .

ا كيف كان عاقبة فانظرو  : ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عاقبة املكذب هللا ورسوله عاقبته وخيمة؛ لقوله

  . المكذبين ))

 .هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )) : ((مث قال

  ؟ ))... وسارعوا إلى مغفرة من ربكم   ((هذا املشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: 

يف هذا قوالن للمفسرين؛ منهم من قال: إنه عائد إىل القرآن جلريان ذلك كثريا يف كتاب اهللا، كقوله تبارك وتعاىل: 

وما أشبه ذلك من اآليات اليت فيها اإلشارة اليت تعود إىل القرآن نفسه؛ فيكون  وهذا ذكر مبارك أنزلناه )) ((

  هذا أي القرآن بيان للناس.

أقرب  علىالضمري كالمها يعودان ، إىل ما ذكر؛ ألن اسم اإلشارة و ئد إىل أقرب مذكورمنهم من قال: إنه عاو 

ألن هذه اآلية من القرآن؛ فإذا  ,مذكور؛ ولكن األوىل األول، أن يكون عائدا إىل القرآن كله؛ ومنه هذه اآلية

  )) ... فرة من ربكم وسارعوا إلى مغ ((القرآن كله صارت من ضمنه ما ذكر يف قوله:  ىجعلنا هذا يعود عل

مثل بدل يبدل تبديال؛ ولكن  ,املصدر ؟ تبيينا ,بل اسم مصدر بني يبني ,بيان مصدر بيان للناس )) ((وقوله: 

إذا قلنا إنه اسم مصدر  هذا بيان )) ((مثل كلم يكلم تكليما واسم املصدر كالم؛ وقوله:  ,البيان اسم مصدر

وهذا من باب املبالغة أن جيعل املوصوف هو الصفة  ,فقد عرب باسم املصدر الذي هو البيان عن املوصوف بالبيان

ا حىت جعلناه هو نفس  كأننا سلبنا اتصافهنفسها؛ إذا عربنا بالصفة عن املوصوف فهذا من باب املبالغة  

ل هذا املوصوف هو فالن عدل؛ أبلغ من قوهلم: فالن ذو عدل؛ كأنه جعالصفة؛ وهلذا يقولون إن قول القائل: 

كل من   ,؟ كل الناس من الناس هذا بيان للناس )) ((لقرآن ليس فيه البيان بل هو نفسه البيان؛ فا الصفة؛ إذن

 وهدى : ((؛ ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي ؟ ال؛ وهلذا قالالقرآنقرأ القرآن تبني له ما دل عليه 

 تلينيمبعىن امتثال ألن املوعظة هي موعظة ))  ((هدى مبعىن داللة يستدل به املتقي؛  وموعظة للمتقين ))

   ذكر ما يرغب فيه؛ فهو هدى يعين داللة ؛ موعظة يعين امتثاال. أو ,القلوب بذكر ما خياف منه

: يان للناس؛ واخلاصانفوصف اهللا القرآن بثالثة أوصاف: وصف عام؛ ووصفان خاصان؛ الوصف العام هو: ب

هدى وموعظة؛ فإنه ال يهتدي به إال املتقون، وال يتعظ به إال املتقون؛ أما من ليس كذلك فهو عليهم عمى ـ 

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى  ((بل يقول اهللا عزوجل:  ,والعياذ باهللا ـ وال يزدادون به اتعاظا

فسبحان اهللا كالم واحد يكون له هذا التأثري  وماتوا وهم كافرون )) ((أي جناسة إىل جناستهم رجسهم )) 



املتباين؛ يف قوم هدى وموعظة؛ وعلى قوم عمى ورجس؛ ألن القلوب مبنزلة األراضي، األراضي منها أرض طيبة 

الناس؛  تقبل املاء وتنبت الكأل وينتفع ا الناس؛ ومنها أرض صلبة ال تشرب املاء ولكن حتفظ املاء فينتفع به

ا فيزيدها املاء ضررا ألا إذا كانت يابسة أمكن السري عليه ,ومنها أرض سبخة قيعان تشرب املاء ولكنها ال تنبت

طبة ال ميكن السري عليها تكون زلقا ودحرا ومع ذلك ال ينتفع ا الناس ال مباء حتبسه وال بنبات وإذا كانت ر 

ال بل منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى؛ ومنهم من ال ينتفع به  خترجه؛ فهكذا القرآن، القرآن بالنسبة للناس

  يزاد إال عمى وضاللة ألنه كلما كذب بآية ازداد إمثا وعقوبة .

 ,ال هذه ناهية والفعل بعدها جمزوم ا حبذف النون نوا؛ وأصله نون وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((

اخلطاب هلذه األمة وعلى رأسها نبينا صلى اهللا عليه وسلم  وال تهنوا )) ((فحذفت النون من أجل اجلزم؛ 

ال تضعفوا  وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((وأصحابه؛ والوهن الضعف يعين ال تضعفوا كما قال اهللا تعاىل: 

ل إقدامهم وحال فذكر اهللا سبحانه وتعاىل حا وأنتم األعلون )) ((؛ على ما أصابكموال تحزنوا ))  ((وجتبنوا؛ 

يعطيهم قوة وإقداما؛ وحال إدبارهم اهم عن احلزن؛ وهذا  , وهذاإدبارهم؛ حال إقدامهم اهم عن الضعف

واحلزن على ما مضى ال  ,يعطيهم إعراضا عن ما ورائهم وعدم التفات إليه؛ ومعلوم أن احلزن يكون فيما يسوءه

تفيد منه بشيء؛ وهلذا اهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عما يفيد اإلنسان بل يفرت عزميته ويقلق راحته وال يس

هذا ما يعوق حال اإلقبال  طيب أقول ال نوا يعوقهم حال اإلقبال وعما يعوقهم حال اإلدبار؛ كيف ذلك ؟

واإلقدام؛ فنهاهم عن الضعف يعين أقدموا ال جتبنوا ال تتأخروا؛ ال حتزنوا عما يكون سببا لتوقفهم يف حال 

  ار؛ ألن اإلنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقا ال حيسن التصرف؛ فنهاهم عن هذا وعن هذا .اإلدب

وقد اختلف املفسرون يف الواو هنا هل هي حال أو استئنافية ؟ ماذا ترون ؟ إذا قلنا  وأنتم األعلون )) ((مث قال: 

يعين فإذا اخنفضت فلها أن ن وهلا أن حتزن  ,إا حال صار هذا النهي منحطا على األمة مادامت هي العليا

اضعيفة، ال ميكنها أن تتقدم و  األا اهتتسلى بأي شيء ؟ أعرفتم إذا جعلن ال ميكنها أن تتسلى عما مضى؛ أل

وال نوا وال حتزنوا فأنتم األعلون صار فيها تشجيع  ,حاال ماذا يرتتب عليه ؟ طيب إذا جعلناها الواو استئنافية

بون به فيما تقتضيه حكمة اهللا مبداولة حىت لو أصيبوا مبا يصابأن ال يضعفوا وال حيزنوا ألم هم األعلون  لألمة

الوجه الثاين أقرب إىل الصواب وإن كان الوجه األول  هذااأليام بني الناس؛ فإن العاقبة هلم؛ وعلى هذا فيكون 

  حمتمال .

فيقال:  ,اإلعراب؛ ألن املعروف أن واو اجلماعة يضم ما قبلها فيه إشكال من جهةوأنتم األعلون ))  ((وقوله: 

  ؟  ومل يقل: وأنتم األعلونوأنتم األعلون ))  ((ون؛ وهنا قال: ون وال يقال مسلمَ مسلمُ 



   ...قبل, ألنه أصله أعلوون  الذي مضموم تالواو حذف: الطالب

حذفت األلف اللتقاء الساكنني؛ فاأللف ساكنة على األمسعتم ؟ يقول: إن األلف أصلها األعلون أصلها : الشيخ

والواو ساكنة؛ إذا حذفت األلف اللتقاء الساكنني جيب أن تبقى احلركة اليت قبلها على ما هي عليه، واحلركة اليت 

علون ما تبني أن قبلها ما هي؟ فتحة؛ ألنك لو ضممتها مل يتبني أن هناك ألفا حمذوفة؛ لو ضممت الالم األ

فتحة لتكون دالة على األلف احملذوفة اللتقاء الساكنني؛ إذا زال اإلشكال؛  الن إبقاء ذوفة, فالبد مهناك ألفا حم

  . وأنتم األعلون )) ((كذا ؟ 

, وينفق على مجع آثار السابقنيذه اآلية يستدل بعض الناس  فسيروا في األرض )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  فهل يصح ؟  األموال على هذا,

فيأخذون  ,ثاراآليستدل به بعض الذين مغرمون جبمع  فسيروا في األرض )) ((يقول إن قوله تعاىل: : الشيخ

هؤالء ال يدخل فيه؛ ألن  ,قطعة األثرية اليت ال تساوي قرشا بدراهم كثرية؛ فهل يدخل يف ذلك ؟ اجلواب: الال

الدمار واهلالك؛ لكنها أشياء  ى هذا الوجهوأن عاقبة من كانوا عل ,ون ا االعتبارالذي جيمعون اآلثار ال يقصد

ىت إنه يشرتى أو طوابع الربيد ح ... ونسمع كثريا أن من الناس من جيمعكما أننا مسعنا   ,ل إليها نفوسهممتي

  ؛ روش ميكن خبمسني رياالالطابع الذي خبمسة ق

  سرتليين يا شيخ ؟ اجلنيهات اإلسرتلينية ؟ ستني مليون جنيه إماليني : الطالب

فيها مصلحة شرعية فال  , الذين نرى أن هذه إن كانال حول وال قوة إال باهللا؛ طيب على كل حال: الشيخ

  وإال فإن تركها أوىل . ,بأس

   شيخ أحسن اهللا إليك ! ما الفرق بني السياحة والسري ؟ :السائل

  ال فرق بينهما؛ : الشيخ

  السياحة هي السري ؟ : السائل

   ...سياحة يف األرض هي السري فيها النعم : الشيخ

شيخ أحسن اهللا إليك ! من سار يف األرض لغرض شرعي كعالج مثال لكن صاحبه أمر حمرم فهل مينع : السائل

   من السري ؟

وذلك ألن العالج باحملرم  ,إذا كان ال ميكن أن يسري للعالج إال بارتكاب هذا احملرم صار هذا حراما: الشيخ

ال رض مصلحة متوقعة غري متيقن؛ ولو والشفاء من امل ,ألن ارتكاب احملرم ضرر حمقق ,رم حرامحرام، العالج باحمل

جاز له أن يأكله مع أنه ال جيوز؛ وهذا هو الفرق بني جواز للعالج هذا لقلنا إن من احتاج إىل أكل حلم اخلنزير 



عند اجلوع يفيد  اللحمول جائز؛ ألن أكل أكل حلم اخلنزير للجوع وأكل حلم اخلنزير لالستشفاء، الثاين حرام واأل

؛ فهو يرتكب مفسدة جه باحملرم قد ينجح وقد ال ينجحد رمق اإلنسان؛ لكن عال, فإنه يدفع اجلوع ويسقطعا

 (راجحة أيضا لكن ليس الراجح كاملتيقن؛ وهلذا جاء يف احلديث: شئت فقل وإن  ,حمققة لتوقع مصلحة موهومة

وهذا حق؛ لكن لو فرض أن بعض األدوية فيها شيء من حلم إن اهللا لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) 

  اخلنزير إال أنه ال يؤثر ال طعما وال رائحة فهل جيوز أو ال ؟ 

  جيوز؛ : الطالب

  ؟  جيوز: الشيخ

  ؛ ما يأكلاألدوية فيها حلم اخلنزير هذه يعرف أن : إذا الطالب

  يعرف لكنه جزء يسري ال يؤثر؛ ما جيوز أبدا ؟ يف أي حال من األحوال ؟ أي يعرف، : الشيخ

   ... جيوز: الطالب

لكن هذه الكحول ال يظهر أثرها وال  , دعونا من حلم اخلنزير,مثال ولنفرض أن دواء فيه كحول هأنا ضربت: الشيخ

إن الماء طهور ال ينجسه  (نعم، ونستدل هلذا بقول النيب عليه الصالة والسالم:  :؟ نقول, فهل جتوزطعمها

كنه متفق عليه، متفق بني العلماء لوإن كان هذا االستثناء ضعيفا  على طعمه ولونه وريحه ) شيء إال ما غلب

أ به وتشربه فكذلك على حكمه أن املاء طهور ال ينجسه إال ما غري رحيه؛ فإذا كان املاء ال ينجس وجيوز تتوض

؟  اإلنسان هل هو جائز هيعين ال يأكل ,غريه؛ لكن استعمال حلم اخلنزير أو شحم اخلنزير على وجه ال يتعدى

ولكنه إذا أراد الصالة  ,نعم جيوز؛ فلو فرض أن شخصا وصف له أن يدهن بشحم اخلنزير وادهن به :نقول

وهو يف كتاب الفتاوي م ابن تيمية رمحه اهللا سوف يغسله فإن ذلك جائز؛ وقد نص على هذا شيخ اإلسال

  النجس وما أشبهه . يعين ما يضر, مثل دهن السفن بالشحم ,صحيح

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في  ((: سبحانه وتعاىلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا : الشيخ

  وع وصيام التطوع ؟ سنن يعين مثل صالة تطالما املراد بالسنن هنا يا آدم ؟  األرض ))

  األمم السابقة؛ : الطالب

   السنن تطلق على األمم هذا رأي؛ نعم الرأي الثاين ؟يعين األمم السابقة، : الشيخ

  ق؛ يالطر : الطالب

  طرق اهللا عزوجل يف املكذبني للرسل؛ نعم . : الطرق, يعين مضتالشيخ

   القدم أو القلب ؟ هل املراد سري سيروا في األرض )) ((قوله: : الشيخ



  كليهما؛ : الطالب

  نعم كالمها سري القلب وسري القدم .: الشيخ

   هل يؤخذ من هذه اآلية أنه ينبغي لإلنسان قراءة التاريخ ؟: الشيخ

  , نعم: الطالب

  ؛ نعم ألن قراءة التاريخ سري يف األرض حقيقة .: الشيخ

   يف هنا مبعىن ؟ سيروا في األرض )) ((قوله: : الشيخ

  مبعىن على؛ : الطالب

  ؟  , أليست يف للظرفيةمبعىن على: الشيخ

  أا مبعىن على ألنه ال ميكن السري يف داخل األرض ؛  يفسروا على يف للظرفية لكن: الطالب

   .حبسب السياقهي للظرفية يف األصل وتأيت لغري الظرفية  : يعينالشيخ

  دخلت امرأة في هرة حبستها ) ؟  (ما تقول يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: : الشيخ

  من أجل؛ : الطالب

  للسببية ؟ : الشيخ

  نعم؛ خيتلف حسب السياق .: الطالب

  : متام.الشيخ

   أين مفعول انظروا ؟ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   ,كيفمجلة  : الطالب

   وأين خرب كان ؟ مجلة كيف ؟: الشيخ

  مقدم عليها؛  خرب كان: الطالب

  أين هو ؟  : الشيخ

  : كيف, الطالب

   وهل التقدمي هنا واجب أو جائز ؟ مقدم . كيف )) ((: الشيخ

  واجب؛ : الطالب

  واجب ملاذا ؟ : الشيخ

   .الصدارةألن كيف اسم استفهام وأمساء استفهام هلا : الطالب



  ستفهام له صدر الكالم .واال ,كيف خربها مقدم وجوبا ألنه اسم استفهام  ,نعم صحيح: الشيخ

  ؟ فيها رأي آخرالقرآن؛  هذا املشار إليه ؟ هذا بيان للناس )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  بشكل عام, القرآن : هناك رأي آخر أنه الكالم الذي سبق هو بيان, واألول أن الطالب

  عموما؛ وأيهما أوىل ؟ القرآن : الشيخ

  : األقرب القرآن, الطالب

  أن نقول القرآن ألنه أعم، كلما كان أعم فهو أوىل ألنه أمشل. األوىل: الشيخ

   بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )) ؟ ((ملاذا فرق بقوله: : الشيخ

للمؤمن ولغري املؤمن؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل من يهديه يكون له هدى : ألن بيان وصف عام فهو الطالب

  ؛ اله بيان يكون ومن ال يهديه ,وموعظة

  .ويتعظ به إال املتقونبه ن ال يهتدي لكو يعين ألنه بيان للجميع ؟ : لشيخا

قرآن يف أي شيء يكون البيان هل هو يف كل شيء الإذا قلنا إنه  هذا بيان للناس )) ((هنا أطلق البيان : الشيخ

   ؟فقط وإال يف مسائل العبادات 

  يف مجيع األشياء يف القصص ويف األحكام ويف العقائد؛ : ال, الطالب

  القرآن على أنه عام لكل شيء ؟  منهل عندك دليل : يف كل شيء, الشيخ

   ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) ((قوله تعاىل:  ,نعم: الطالب

  واضح .: الشيخ

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن القرآن بيان . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ((للناس يف كل شيء؛ فهو عام من حيث التبيني، عام من حيث املبني له؛ املبني له نأخذ العموم من قوله: 

كل شيء؛ لق، وحذف املتعلق يدل على العموم، هذا بيان للناس يف  والتبيني من كونه حذف املتع ,للناس ))

  ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) . ((ذكرناها آنفا وهي قوله تعاىل:  ويؤيد هذا اآلية اليت

  فهو يشمل املؤمن والكافر . للناس )) ((من فوائدها: أن القرآن صاحل للهداية من املؤمن والكافر؛ لقوله: 

  وهدى وموعظة للمتقين )) . ((يعين ال ينتفع به إال املتقون؛ لقوله:  ,من فوائدها أيضا: أنه علم لكن للمتقني

فإذا مل تتعظ  للمتقين )) ((ومن فوائدها أيضا: أن من مل يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

صالته  , فإنه صالته عن الفحشاء واملنكر فليتهم نفسههكما أن من مل تن  ,م نفسك فإن فيك بالءبالقرآن فا

وخربه صدق مطابق للواقع؛ فإذا  ,ة تنهى عن الفحشاء واملنكر هو اهللا عزوجلأن الصال, ألن الذي أخرب بقاصرة



علم اإلنسان من واقع نفسه أن صالته ال تنهاه عن الفحشاء واملنكر فليتهم نفسه ألن خرب اهللا ال يتهم؛ وهلذا 

نسأل اهللا " ا من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر فإنها ال تزيده من اهللا إال بعد" قال بعض السلف: 

أنك غري متقي؛ ألن املتقي البد أن يتعظ إذا مل تتعظ بالقرآن فام نفسك بهنا  العافية ونسأل اهللا أن يعيننا.

  بالقرآن .

  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة التقوى؛ وأا سبب لالهتداء واالتعاظ بالقرآن .

هدى وموعظة؛ وجهه ؟ أن احلكم املعلق بوصف يقوى بقوته  ومن فوائدها: أنه كلما ازداد اإلنسان تقوى ازداد

ويضعف وينقص  ,ويضعف بضعفه؛ فإذا كان اهلدى واملوعظة معلق بالتقوى فإنه البد أن يزداد ويقوى بالتقوى

  بعدم التقوى .

املؤمنني عن  : ييف هذه اآلية وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين )) . ((مث قال اهللا تعاىل: 

  ما خيالف.؛ ما فسرناها ؟ طيب  هافوائدلوهن؛ ما أخذنا ا

اإلنسان يف احلقيقة بني زمنني: زمن ماضي وزمن مستقبل؛ فإذا فاته  وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((

اخلري أو حصل له الشر يف الزمن املاضي فحاله احلزن، حيزن على ما مضى؛ يف املستقبل إذا ضعف وجنب فاته من 

ما جراكم يف ع وال تحزنوا )) ((يعين عن العمل يف املستقبل  ال تهنوا )) ((اخلري بقدر ضعفه وجبنه؛ وهلذا قال: 

على فستكون العاقبة له؛ ما كان األاملاضي؛ فما جرى عليكم يف املاضي ال حتزنوا ألنكم أنتم األعلون، ومن كان 

  مستقبال ال تضعفوا فيه وال جتبنوا فيه؛ ألن العاقبة لكم حيث إنكم أنتم األعلون .

يعين واحلال أنكم  ,ملة تصلح أن تكون حاليةذكرنا أن هذه اجل وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون )) ((وقوله: 

؛ وذكرنا أنه حيتمل أن تكون استئنافية يقرر اهللا فيها علو أو حيزن ألن األعلى ال يليق به أن يضعف ,علوناألأنتم 

ى علاألاملؤمنني؛ وإذا تقرر علوهم فإن حاهلم تقتضي أن ال يهنوا وال حيزنوا؛ واملعنيان متالزمان ألن من اعتقد أنه 

  فسوف ال جينب وال حيزن؛ ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن حيزن .

يعين أنتم األعلون يف حال كونكم مؤمنني؛ واإلميان كما  ,، شرط للعلوهذه شرط إن كنتم مؤمنين )) ((وقوله: 

 ون إال من كاملتعلمون أخص من اإلسالم؛ ألن اإلسالم يقع من املنافق ومن ضعيف اإلميان؛ واإلميان ال يك

 (( :شف األعراب البادية تقول آمنا قالت األعراب آمنا )) ((حقا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  اإلميان، من املؤمن

حىت اآلن مل يدخل ولما يدخل اإليمان في قلوبكم ))  ((ملاذا ؟ قال:  قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ))

عندكم إميان إال أن اإلميان قريب منكم؛ ألن قوله: ملا، حرف نفي ليس لكن اإلميان يف القلب، عندكم إسالم 

نقول هذه األمة هي يعين أن اإلميان قريبا ما يدخل قلوبكم؛ أما اآلن فال؛ طيب إذا حنن  ,يدل على قرب املنفي



لعهد املوثق يش ؟ بشرط اإلميان؛ أما إذا مل يكن لديها إميان فليس هلا عهد عند اهللا بنصر؛ ألن االعليا بشرط؛ إ

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت  (( :بني اهللا وبني عباده يف النصر هو أن يكون النصر متبادال

إن نصر اهللا أما إذا مل يكن منا نصر هللا عزوجل ف ولينصر اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز )) أقدامكم )) ((

  مبضمون.قد يتخلف يعين ليس 

ألعلون إن كنتم مؤمنني؛ عالمة اإلميان أو عالمات اإلميان كثرية منها: أن ال خياف اإلنسان يف تنفيذ إذا أنتم ا

حكم اهللا أحدا من اخللق؛ أن ال خياف اإلنسان يف تنفيذ حكم اهللا أحدا من اخللق؛ فإن خاف أحدا من اخللق 

يائه فال تخافوهم وخافوني إن كنتم إنما ذلكم الشيطان يخوف أول ((فليس مبؤمن؛ ودليل ذلك قوله تعاىل: 

   ه يعين يوقع اخلوف على أوليائه ؟خيوف أوليائ مؤمنين ))

  : ال, الطالب

مفعول ثاين ليخوف، واملفعول األول حمذوف وتقدير الكالم: خيوفكم  أوليائه )) ((وهلذا نقول إن قوله: : الشيخ

فال تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين  ((قال تعاىل: أوليائه يعين يوقع اخلوف يف قلوبكم من أوليائه؛ واضح ؟ 

وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل  ((فماذا قالوا ؟  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))

 بل نفعل ما أمرنا اهللا ,فإذا خوف اإلنسان أوليائه وهم الكفار فإنه ال جيوز لنا أن خنافهم، ال جيوز أن خنافهم ))

به؛ ولكن أمر اهللا سبحانه لنا بقتال الكفار إمنا يكون حني يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم ا؛ أما أن 

ورا؛ وهلذا مل يؤمر املؤمنون باجلهاد إال هم بكثري فإن هذا يعترب وأقل من سالح همنقاتلهم بسالح دون سالح

يستلزم أنه جيب علينا أن نتسلح لقتاهلم حىت يكون حني صار هلم شوكة وقوة؛ فأما إذا مل يكن فال؛ لكن هذا 

ألن أفراد الناس ال يستطيعون القيام ذا؛  ,التسلح لوالة األمر ال ألفراد الناس واخلطاب هنا يف إجيادالدين هللا؛ 

رمرما مسلحا من أحدث األسلحة من أجل أن عمن املسلمني جيب عليهم أن يكونوا جيشا  لكن والة األمور

الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين الحق من  ((يقاتل: 

   الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))؛

لكن مع األسف أننا اليوم فقدنا حىت السالح الدعوي، حىت الدعوة لدين اإلسالم ال جند أحدا يدعوا كما 

 ,يبذلون األموال الكثرية ,نما جند النصارى على قدم وساق يف الدعوة إىل ما هم عليه من الباطلينبغي، بي

حيمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء ويضرب الفلوات  ,ويغررون بأنفسهم يف ااهيل يف الطرقات يف الرباري

األسف الشديد أننا ال حنمل هذه من أجل أن يدعوا واحدا من املسلمني إىل أن يكون نصرانيا؛ أما حنن فمع 



القوة املعنوية يف نفوسنا مع أننا حنن إذا دعونا إىل احلق فإن ديننا وهللا احلمد إذا عرض عرضا صحيحا يف الدعوة 

 . الناس يف دين اهللا أفواجابأن يدخل  عرضا صحيحا يف التطبيق فإن ذلك كفيلو 



بأن  لتطبيق فإن ذلك كفيلفإن ديننا وهللا احلمد إذا عرض عرضا صحيحا يف الدعوة وعرضا صحيحا يف ا: الشيخ

؟ هذه  يش هذادق مثال وحنن من أكذب عباد اهللا إيدخل الناس يف دين اهللا أفواجا؛ أما إذا كنا ندعو إىل الص

 ,ندعو للوفاء بالعهد وحنن من أغدر الناس؟ كيف تدعو إىل الصدق وأنت كذاب ؟ إذا كنا  دعوة ؟ ال؛ أليش

هذا تالعب؛ إذا كنا ندعو حلفظ األمانة وحنن من أخون الناس ليس هذا بصحيح؛ إذا كان ديننا ينهى عن الربا 

ومنا من يرايب، كيف الدعوة أين الدعوة ؟ إذا مل متثل الدعوة حبال الداعي تطبيقا تاما بقدر املستطاع فإنه سينقص 

 أنتم األعلون إن كنتم مؤمنين )) ((اس بقدر ما نقص من تطبيقه؛ وهلذا نقول إن اهللا شرط قال: من قبول الن

  ؟  األمة اإلسالمية اليوم هي العلياوصدق اهللا ورسوله؛ هل 

  ال؛ : الطالب

؟ ألن اإلميان ناقص؛  ؟ ال؛ أليش األمة اإلسالمية اليوم هي العلياتعرفون كلمة ال ويش معناها ؟ هل  ,ال: الشيخ

وسيكون من سوانا ممن لديه قوة  ,عليا اشرتاط اإلميان؛ فإذا مل يوجد اإلميان فسنتأخرالواشرتاط أن تكون األمة 

مادية هو األعلى؛ أنا أقول لكم إن اإلنسان إذا كان عنده إميان وفعل ما جيب عليه من االستعداد املادي كما 

ال طاقة هلم وال لعدوهم ا؛ لكن بشرط بقوة السالم فسينصرون على عدوهم  فعل الرسول وأصحابه عليه الصالة

سالح املادي بقدر املستطاع؛ وإذا شئتم مثال على ذلك فانظروا السالحني: سالح اإلميان و الأن يبذلوا اجلهد ب

آالف مقاتل من يف املدينة عشرة وهو إىل غزوة خندق، غزوة اخلندق اجتمع على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وبأقوى سالح ومعهم القوة العظيمة اليت ال تقابلها قوة املسلمني من حيث القوة املادية؛ ففعل  ,خمتلف العرب

ولكن مع ذلك  ,قاموا بالواجب ا,خندقع عن أنفسهم إىل حد أم حفروا املسلمون كلما يستطيعون من الدفا 

ليس  ,وجل بقوة ال قبل للكفار فيها وال للمسلمني أيضاحوصروا حنوا من شهر؛ فما الذي حصل ؟ أتى اهللا عز 

وهي الريح الشرقية اليت قال عنها الرسول صلى اهللا عليه  ,؟ الريح، ريح شديدة باردة هلم فيها حول؛ ما هي

وجنودا من املالئكة تلقي الرعب يف قلوب  ,ريح شديدة باردة نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ) (وسلم: 

 ,قدروهم ودم خيامهم وتقلقهم إقالقا عظيما ؤفروب الشمس وشروقها؛ كانت الريح تكرحلوا بني غهؤالء حىت 

الوقت كان يتصلى على النار مع أن النار غري مستقرة من شدة  حىت إن أبا سفيان وكان قائد اجليش يف ذاك

اليمان قريبا منه يقول: لو شئت لرميته بالسهم حىت ميوت؛ لكن النيب صلى اهللا عليه بن اهلواء؛ وكان حذيفة 

؛ لكن امتثال أمر جابه اهللا ورماههذا  من هؤالء الشباب قال:شف لو كان  ال تحدث شيئا ) (وسلم قال له: 

لينظر كل واحد منكم  النيب عليه الصالة والسالم الذي هو احلكمة منعه وإال كان قتله سهال؛ فقال أبو سفيان:

قريب مين  : فأمسكت بيد رجلجليسه من هو؛ خاف أن يكون أحد من الناس من غري اجليش؛ يقول حذيفة



؛ فاملهم على كل حال إين ؟ من أنت :ذيفةحل؟ لئال يسبق ذاك ويقول  وقلت: من أنت ؟ هذا من ذكائه؛ ملاذا

والقوة املادية وهي ما أمر أن يعدوه  ,عنوية وهي اإلميانبذلوا ما يستطيعون من القوة املإذا أقول إن املسلمني 

  .بقوة ال قبل هلؤالء ا؛ عرفتم ؟للكفار فإم سينصرون 

ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز الذين إن مكناهم في األرض أقاموا  ((مسع رجل شخصا يقول: 

فقال له: هذه األوصاف األربعة:  وهللا عاقبة األمور ))الصالة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 

 واهلدروجينيةأقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر؛ هذه األوصاف كيف تقابل القنابل الذرية 

   ؟ وغري ذلك ؟ ماذا جنيب والكيماوية

وهللا عاقبة  (( :؟ اهللا عزوجل؛ وهلذا قدم اخلرب من الذي ميلك عواقب األمور وهللا عاقبة األمور )) ((ختم اآلية: 

إذا كان الذي ميلك عاقبة األمور هو اهللا فما أيسر هذه األسلحة على اهللا عزوجل؛ قادر سبحانه  األمور ))

يهم عن آخرهم؛ أليس كذلك ؟ فيضانات تدمرهم، رياح نوتعاىل على أن يزلزل أرضهم م وبسالحهم، رجفة تف

ت قوم هود؛ فيجب على اإلنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما جيب بذله من اإلميان والقوة املادية حتملهم مثل ما محل

؛ فقد فقدنا حسب ما أمر أنه سينتصر مهما كان؛ لكن مع األسف أن اليقني عندنا ضعيف بل اإلميان ضعيف

  اإلميان والعمل الصاحل واحلكمة وتأخرنا هذا التأخر.

  نتم مؤمنني .إن ك إذا أنتم األعلون مىت ؟

مل يف املستقبل؛ وعن احلزن على ما مضى؛ عباده املؤمنني عن الوهن، عن الع الفوائد: ينهى اهللا سبحانه وتعاىل

ألن هذا يف احلقيقة كما أنه خالف الشرع فهو خالف العقل؛ وجهه ؟ أن احلزن على ما فات ال يرد الفائت؛ 

هو لن يتغري؛ وهلذا كان من  تغري شيئا، الذي مضى وقع كما أليس كذلك ؟ لو حتزن ليال وارا على ما مضى مل

قدر اهللا وما شاء فعل؛ كذلك الضعف عن املستقبل  :بل يقول ,أن ال حيزن اإلنسان على شيء مضى احلزم

والوهن واخلور كما أنه خالف الشرع فهو خالف العقل؛ ألن العقل يقتضي أن تقابل األمور جبد وحزم؛ ويف 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا  (احلديث: 

  األماني) .

من فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لإلنسان يف غري أعمال احلرب واجلهاد أن يكون قوي العزمية ال يضعف وال جينب؛ 

 ألن املستقبل ال تدري ما النتيجة وكم من إنسان ضعف وجنب ففاته خري كثري؛ ولو أقدم حلصل على خري كثري

  فيه .

  وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين )) . ((ومن فوائد هذه اآلية: أن هذه األمة هي العلياء بشرط أن تؤمن؛ لقوله: 



ومن فوائدها: التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو احلزن السيما إذا قلنا إن الواو هنا واو احلال يعين كيف يليق 

  نوا وحتزنوا وأنتم األعلون؛ ألن األعلى ال يليق به أن يهن أو أن حيزن .بكم أن 

ومن فوائد هذه اآلية: أنه كلما ازداد إميان األمة ازدادت علوا؛ من أين تؤخذ ؟ ألنه رتب العلو على اإلميان؛ 

  واملرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه .

 و الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ))ه ((وهذه اآلية قريب منها قوله تعاىل: 

عليه؛ ومنه ظهر احليوان وهو أعلى احليوان؛ إذا  نه قوهلم: ظهر على اجلبل يعين عال؛ ومليظهره يعين ؟ يبينه ويعليه

ألن هذا الدين البد أن  ,ليعليه؛ فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ ذا الدين ليظهر على الدين كله )) ((

  يكون هو الدين العايل على كل شيء .

 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) (( ((مث قال اهللا تعاىل مسليا الصحابة رضي اهللا عنهم بقوله: 

فقيل معنامها  )) رح مثلهفقد مس القوم قُ  (( :يف املوضعني رح ))قُ  ((قراءة:  هاوفي رح ))إن يمسسكم قَ 

رح أمل اجلرح؛ والقوالن وإن قلنا باختالفهما رح اجلرح والقَ رح هو اجلرح؛ وقيل: إن القُ رح والقُ وأن القَ  واحد

يعين إن ميسسكم  ,رح؛ فاإلنسان املقروح البد أن يكون متأملارح من الزم اجلرح الذي هو القُ متالزمان؛ ألن القَ 

أو لما  ((رح مثله يعين جراح وأمل؛ بل قال اهللا تعاىل يف نفس سياق اآليات: جراح وأمل فقد مس القوم قَ 

فإذا كان أصابتكم مصيبة فقد  أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ))

 ((أصبتم مثليها يف أحد قتل منكم سبعون لكن يف بدر قتل من عدوكم سبعون وأسر سبعون ضعف؛ هنا يقول: 

ويف هذا تسلية للمؤمنني ألن اإلنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه  فقد مس القوم قرح مثله ))

  خرا :ة؛ تقول اخلنساء وهي ترثي أخاها صون عليه املصيب

  ال كثرة الباكني حويل    على إخوام لقتلت نفسيولو 

  وما يبكون مثل أخي ولكن    أسلي النفس عنه بالتأسي

 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون )) ((؟ وإىل هذا أشارة اهللا يف القرآن فقال:  صح

فاشرتاككم يف العذاب مل ينفعكم ومل خيفف عنكم األمل؛ طيب لكن اهللا عزوجل يقول للمؤمنني إن كنتم قد 

 وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((وجل: رح فقد أصيب عدوكم بقرح مثله؛ بل يف آية أخرى يقول اهللا عز أصبتم بقَ 

 :اقتلوهماطلبوهم  ,يعين ال تضعفوا يف طلبهم ,أي يف طلبهم وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((تسلية أعظم الشف 

هذه  وترجون )) ((صدق اهللا؛ أليس كذلك ؟ ويش بعد ؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))  ((

إمنا يريدون علوا واستكبارا،  ,هذه الفائدة العظيمة؛ هم ال يرجون شيئاوترجون من اهللا ما ال يرجون ))  ((نكتة ال



ترجون  ((قال: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس؛ وأنتم ترجون أيش ؟ ترجون اجلنة، ترجون الشهادة؛ وهلذا 

رة يعين م ,د ملا قال: يوم بيوم بدر واحلرب سجالوالصحابة ماذا قالوا أليب سفيان يف أح من اهللا ما ال يرجون ))

منون ال يظنون أن عدوهم قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار ـ والعياذ باهللا ـ؛ إذا فاملؤ  لنا ومرة علينا؛ قالوا: ال سواء

؛ إذا قتل مال، ال يهوهل ؛ ال يهوهلم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل،ال يصيبه أمل ال يصيبه قرح، يصيبه

لكن حنن نرجو من اهللا ما ال يرجون؛  نا أمله,ذوقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإنا منهم واحد ذاقوا أمل هذا املق

  هذه ذه. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((وهلذا قال: 

تلك اسم إشارة يعين هذه األيام نداوهلا بني الناس يعين جنعلها  وتلك األيام نداولها بين الناس )) ((مث قال: 

نون حيث أتت بصيغة  )) نداولها ((تارة يدال هذا على هذا وتارة يدال هذا على ذاك؛ وانظر إىل قوله:  ,دوال

م العظمة إشارة إىل أن اهللا عزوجل لكمال سلطانه وكربيائه يديل الناس بعضهم على بعض؛ فتارة تكون األيا

حىت إن الدولة تكون يف بعض األحيان  ,هلؤالء وتارة تكون األيام هلؤالء؛ فاهللا عزوجل هو الذي بيده األمر

  )) .... وليعلم اهللا الذين آمنوا  ((بني اهللا يف قوله: يريدها, ألعدائه على أوليائه حلكم 

إذا كانت دولة  ,عارضهم يف هذا األمرول توافق على اجلهاد وبعض الدول تجهاد الكفار اآلن بعض الد: السائل

, لكن اآلن اخلروج واحدة للمسلمني يعين رئيسهم واحد كان ممكن أن يتفقوا على اجلهاد ويغلبوا على الكفار

  ؟ ... للجهاد صعب جدا

أمة على  منها ؟ أسألك اآلن: هل عندك إسالمية اآلن على حسب ما يريد اهللا: يا آدم هل عندك أمة الشيخ

  يريد اهللا منها ؟ حسب ما 

  : إال من رحم؛ السائل

  ؟  املستثىن دون املستثىن منه : أجب ذكرتالشيخ

  أما بالنسبة للحكام ال؛ : السائل

حىت بالنسبة للشعوب؛ أمل تعلم أنه يوجد أناس ينتسبون إىل اإلسالم يف بالد أخرى ويقولون عن : ال, الشيخ

بادئ؛ اآلن الذي يدعوا املو احلكام فقط حىت بني العلماء حىت بني علماء السعودية ما يقولون ؟ إذا اخلالف ما ه

متعنتا متنطعا؛ وين األمة اإلسالمية ؟ يعين خيشى أن األمة اإلسالمية  لتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلباإىل ا

ملسلمني بنية شكلة، املسألة حتتاج إىل عالج من اجلذور؛ ويا حبذا أن جيتمع علماء ااملتقوم احلرب بينها؛ هذه 

   ,املسلمني أوضاعوا وله وألئمة املسلمني وعامتهم ويدرسونصح هللا ولكتابه ولرسوإخالص صادقة 

  . : وجيعلوا الرئيس واحدا فقطالسائل



على هذه األمة بأنه  كتباجلهاد قد مات يف قلوب الناس فإن العوام كثري منهم ال يعلمون أن اجلهاد  : السائل

 يطالبونوال  نشاهد العلماء ال حيكون للناسوعندما يسمعون عن اجلهاد كأا قصص خيالية ألننا يا شيخ  ,فرض

   ؟ ...اد الشديد عن اجلهاد وعن تبيينه فلماذا هذا االبتع ,خرىاألفرائض يطالبون بالفريضة اجلهاد كما ب

نستعد هلم وأن خنشى شرهم، وأم أحيانا  الشك أنه جيب أن يبني أن الكفار أعداء لنا وأنه جيب أن: هو الشيخ

يعين أحكام اجلهاد اليت كتب عنها الفقهاء  ,يدسون السم يف العسل؛ بل كثريا لكن مع األسف ما عندنا هذا

ال أزمة اخلليج، أزمة اخلليج بدأ الناس , ما يعرفوا؛ ولو كتب مؤلفة ما يعرفها عامة طلبة العلم  ,رمحهم اهللا كتابات

  ...مسألتني  أويتلمسون شيئا من اجلهاد مسألة 

   ؟من التخطيط نصل إىل ما وصلوا إليه  ال نستطيع أنكيف نعد العدة ملواجهة الكفار وحنن  ...: السائل

يت تكون جيوشا ال يعين حىت اآلن أنا أقول حىت بعض الدول العربية ,حنن أصال ما فكرنا ذا : لكنالشيخ

  اهلا أا تكون هذه جلهاد الكفار؛ يطرأ على ب وأسلحة ما أظن أنه

  ما فيه شك، : السائل

من طني على بركة، بركة ماء ما يف شك؛ فإذا األساس من أصله خربان؛ أنت اآلن لو بنيت جدارا : الشيخ

؛ لو تسأل  نعم، حتتاج إىل نيهللسقف الذي يبىن عليه اجلدار ؟ ميكن ما تعرفون الطني واملاء ؟ يسقط ؟  يصمد

؛ أو خياف من شعبه أن أخاف من جرياين :قال ,كثريا من قادة العرب اآلن أو قادة املسلمني ملاذا تكون جيشا

   احلكم؛ علىوهو يريد أن يبقى  ,يثوروا عليه

   ؟ ونستسلم على هذاس : هل نيأالسائل

س، احلمد هللا اآلن، اآلن فيه تفتح؛ ويف حرب اخلليج هذه فيه ناس من السعوديني ومن غري : ال، ما نيأالشيخ

وأم يصلون قبل  ,وال يقاتلون إال باسم اهللا ,السعوديني من أبناء اخلليج نسمع عنهم أم ال يركبون إال باسم اهللا

  .ـ وللحمد هللا ـ صحوة جيدة اآلن، فيه  ل أن يركبوا املراكب، كل هذه طيبأن يركبوا الطائرات مثال أو قب

يعين القرآن نزل بلغة العرب  هذا بيان للناس )) ((شيخ أحسن اهللا إليك ! اهللا سبحانه وتعاىل يقول: : السائل

   العرب ؟ هم من غريفيكيف بالنسبة للعجم الذين  ,بيانا للناس

وفيهم العجم  ,إشكال يف حمله يقال: كيف كان القرآن وهو عريب بيانا للناس كلهماجلواب على هذا وهو : الشيخ

الذين ال يعرفون لغة العرب ؟ نقول ألن هؤالء سيقيظ هلم من يبلغهم إياه؛ وهلذا كثري من علماء املسلمني اآلن 

يد ألكثر الناس يف اللغة الذين هلم قدم صدق يف العلم والدين كثري منهم عجم؛ إن شئتم فاعجبوا أن املرجع الوح

الناس اآلن يف اللغة  غالبالعربية كان الذي ألفه أعجمي الفريوز آبادي القاموس احمليط، القاموس احمليط مرجع 



إليه؛ يف النحو من إمام البصريني ؟ سيبويه، سيبويه معناه يف اللغة األعجمية وأظن أخ هداية اهللا يعرفه: رائحة 

القرآن  ناحلمد هللا العجم بلغهم القرآن، بواسطة ما هو الزم أم يأخذون ماصل ؟ أي نعم؛ فاحل التفاح؛ صح

  وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا . ,نفسه

قوة املادية؛ بينما الال يقاتلوا حىت يستعدوا بقوة اإلميان و ني أنه ينبغي للمسلم: ذكرنا يف سياق اآليات أالسائل

   .؟اهرة جدا؛ كيف هذا األمر , يعين أربعة أشخاص حقق نتائج بقليلة مسعنا أن اجلهاد يف أفغانستان بدأ بقلة

ألن طبيعة بالدهم  ,األفغان عندهم استعداد وقوة قتالتعرف أن  أي نعم ما يف مشكلة؛ ألن هؤالء: الشيخ

يأخذون شيئا فشيئا ويف رؤوس اجلبال قمم اجلبال ويف  وا, فبدؤ اكذها و وهم بدؤ  ,صاحلة حلرب العصابات

  غريها وحصلوا على خري كثري .و املغارات ويف األشجار 

  : هل هذا منطلق للجهاد لعامة األمة ؟ السائل

لكن بكسر الالم مكسور  : ما أكثر املنطلقات لكن نسأل اهللا أن يسهل منطلق، منطلق بفتح الالم واجد,الشيخ

  إن شاء اهللا يكون إن شاء اهللا . ,اجلناح

فكيف موقفنا من هذا  ) ألفا من قلةلن يغلب اثنا عشر  (شيخ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: : السائل

ربية أكثر من اثين احل اآللياتوعندهم من  ,احلديث وحنن اآلن عندنا اجليش السعودي أكثر من هذا العدد بكثري

   فكيف هذا ؟ ,عشر ألف

 ,مثل ما ذكرنا لألخ عبد املنان ,ي لكن معناه لكنها قد تغلب من غري قلة، قد تغلب من جهة أخرىأ: الشيخ

  اجلدار من الطني مقام على بركة ماء؛ 

  لكن شيخ اآلن احلمد هللا فيه خري كما مسعنا منك اآلن ؟ : السائل

  .م ؟ لو قدرنا أم أربعني مخسني مائةلكن عددهم ك: الشيخ

(( وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم  باهللا من الشيطان الرجيم:أعوذ : الطالب

قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 

ن تدخلوا الجنة ولما يعلم واهللا ال يحب الظالمين وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أ

اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 

تنظرون وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 

وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال  رينعلى عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاك

  )) . ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤتها منها وسنجزي الشاكرين



إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا عزوجل: : الشيخ

أظننا  ليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال يحب الظالمين ))وتلك األيام نداولها بين الناس و 

  مل نكمل هذا ؟

أي أنه  ,أن املراد به التسلية إن يمسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله )) ((سبق لنا أن املراد بقوله تعاىل: 

وهزموا ة أيضا قتل من املشركني من قتل فإن القوم قد أصيبوا بقرح مثله، يف نفس الغزو إذا كنتم أصبتم يف أحد 

أن اهللا سبحانه تعاىل أراد حبكمته أن خيالف بعض اجلند مع النيب صلى اهللا عليه وسلم املوقف الذي أمرهم ال لو 

  به النيب صلى اهللا عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خالف املراد .

لك األيام املشار إليه هنا بعيد ولكنه يف احلقيقة قريب ت وتلك األيام نداولها بين الناس )) ((قال اهللا تعاىل: 

 (( ومنها ما هو بعيد غلب جانب البعد:ألن األيام هي الزمن فهي قريب؛ لكن ملا كانت األيام منها ما هو بعيد 

ولة ومرة تكون الد ,أي جنعلها بينهم دوال فمرة تكون الدولة هلؤالء على هؤالء تلك األيام نداولها بين الناس ))

 هلؤالء على هؤالء؛ ففي بدر كانت الدولة على املشركني ويف أحد كانت الدولة على املؤمنني؛ فهذا مرة وهذا مرة

 ,يشمل مداولتها بني أمة وأمة نداولها بين الناس )) ((كم عظيمة بينها اهللا سبحانه وتعاىل فيما بعد؛ وقوله: حل

  ويشمل كذلك مداولتها يف اإلنسان الواحد؛ فاإلنسان جيد يوما سرورا وجيد يوما آخر حزنا؛ كما قال الشاعر:

  ر؛ويوم لنا     ويوم نساء ويوم نسنا يلعفيوم 

  واحدة؛ وهلذا يقال: دوام احلال من احملال؛ فاأليام دول . كذا ال تبقى على حالفالدنيا ه

الواو هنا حرف عطف فما هو املعطوف عليه ؟ هل هي اجلملة اليت  آمنوا منكم ))وليعلم اهللا الذين  ((وقوله: 

 ((تعليل للجملة اليت قبلها وهي:  ))وليعلم ((  :؟ نقول ال؛ ألن وتلك األيام نداولها بين الناس )) (( :سبقت

عليه ألن العلة هي السبب يف وجود  هاعطف, وال يصح والعلة غري املعلول وتلك األيام نداولها بين الناس ))

ن التقدير ليتبني احلال؛ فالذي يناسب هنا أن نقول إاملعلول؛ إذا فهناك شيء معطوف عليه فيقدر مبا يناسب 

وأن اهللا عزوجل هو الذي له  ,داوهلا بني الناس ليتبني بذلك متام سلطان اهللا، نبذلك متام سلطان اهللا عزوجل

آخرين، ويأيت بالعسر ويأيت باليسر حىت يتبني ذا متام , فيخذل أقواما وينصر ا يشاءحيكم يف عباده مب ,احلكم

كل هذا ليظهر للناس متام السلطان   ,حىت املخلوقات بعضها فيها خري وبعضها فيها شر ,سلطانه سبحانه وتعاىل

يا خالد ؟ حمذوف  إذا فالواو هنا حرف عطف واملعطوف عليه وليعلم )) ((للعلي الكبري سبحانه وتعاىل؛ 

  تقديره: ليتبني بذلك متام سلطان اهللا .



وعلما يرتتب عليه اجلزاء؛ وإمنا قلنا ذلك ألن  ,وليعلم اهللا الذين آمنوا علم وجود وليعلم اهللا الذين آمنوا )) ((

وتعاىل ما كان  يعلم سبحانه ,فإن علم اهللا باألشياء علم أزيل قدمي ,اهللا تعاىل قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا

لكن يعلمه علم وجود أي يعلمه موجودا؛ أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد؛  ,وما يكون إىل يوم القيمة

علما يعلمه حال وجوده وبني علمه الشيء بأنه سيوجد هذا واحد؛ الثاين: موجودا وهناك فرق بني علمه الشيء 

وذلك ألن  ,يفقد؛ أما علم اهللا السابق فإنه ال يرتتب عليه اجلزاء يرتتب عليه اجلزاء؛ وذلك حني يوجد اإلميان أو

وحيصل به  ,املؤمن مل يكن موجودا بعد حىت جيازى أو ال جيازى؛ وذا يزول اإلشكال الوارد على مثل هذه اجلملة

كتب يف   فإنه سبحانه وتعاىل ,اجلواب عن اإلشكال وهو أن يقال: إن اهللا تعاىل قد علم الذين آمنوا من قبل

؟  وليعلم )) ((وقد علم املؤمن من غريه من قبل فكيف يقول:  ,اللوح احملفوظ مقادير كل شيء إىل يوم القيمة

وتعلق العلم باملوجود غري تعلقه باملعدوم الذي  ,وجود أي بأن الشيء وجدعلم علم ليما اجلواب ؟ أن نقول 

أنه سيوجد ال يرتتب عليه ألن علمه السابق ب ,الثاين ؟ أن يعلمه علما يرتتب عليه اجلزاء أليس كذلك ؟ سيوجد؛

  اجلزاء.

كيف ذلك ؟ ألن املؤمن يرضى ذه املداولة مبداولة اهللا األيام بني الناس، يرضى   وليعلم الذين آمنوا )) ((وقوله: 

ويعلم أن ذلك بتقدير اهللا فريضى ويسلم؛ غري  إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر ) ( :ا رضا تاما

 ((وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط، يقول اهللا سبحانه وتعاىل:  ,املؤمن بالعكس إن أصيب بسراء أشر وبطر

 فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة )) (( :أي على طرف ومن الناس من يعبد اهللا على حرف ))

وكم من إنسان  وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة )) (( :والفتنة هنا املراد ا ضد اخلري

ألن  :كيف كان هذا العلم ؟ نقول  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) (( :ارتد ألنه أصيب مبصيبة والعياذ باهللا؛ إذا

ال يرضى ؤمن بالعكس إن أصابته ضراء صرب أو سراء شكر؛ غري امل ,املؤمن يرضى مبداولة اهللا األيام بني العباد

ذلك،  وما أشبه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا )) لو أطاعونا ما قتلوا )) (( (( بقضاء اهللا وقدره؛ يقول:

 ,معطوف على مقدرة )) وليعلم ((أمل نقل إن قوله:  :أقول الثانية أو الثالثة ؟ الثالثة هذه واحدة؛ احلكمة الثانية:

  سلطانه وليعلم.تقدير: ليتبني متام ال

ويتخذ  ((يوجد؛ بل قال: نظر إىل هذا التعبري، مل يقل: ولا ويتخذ منكم شهداء )) ((إذا احلكمة الثالثة: قال: 

ال مثل هذه اهلزمية مل يكن ذهم اهللا واصطفاهم لنفسه جل وعال؛ ولو فهؤالء الشهداء اخت منكم شهداء ))

خذ منكم أناسا قتلوا يف سبيل اهللا؛ وكم من شهيد أي يت ,ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء ,شهداء

  اختذهم يف غزوة أحد ؟ 



  سبعني؛ : الطالب

  ويتخذ منكم شهداء )) . (( :ال هذا مل يكن هناك شهداء: سبعون رجال؛ لو الشيخ

الذين ؟ الظاملون هم  من هم الظاملون :أوال واهللا ال يحب الظالمين )) ((قوله:  واهللا ال يحب الظالمين )) ((

كلتا  ((ألن األصل يف الظلم النقص، األصل أن معىن الظلم النقص؛ لقوله تعاىل:  ,نقصوا حق اهللا وحق عباده

عباده بل  وحقأي مل تنقص؛ فالظامل هو الذي نقص يف حق اهللا  الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))

لكن إن كان ظلمه ظلم كفر  ,فالظامل ال حيبه اهللا))  وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون (( :حق نفسهو 

كراهة اهللا بقدر ومن   ,وإن كان ظلمه دون ذلك فله من حمبة اهللا بقدر ما معه من العدل ,فال حظ له يف حمبة اهللا

   ما معه من الظلم.

تخذ منكم شهداء وي (( :قد يبدوا غريبا على القارئ مناسبة هذه اجلملة مبا قبلها ال يحب الظالمين )) ((قوله: 

واهللا ال  ((أن املراد به بقوله:  :اجلواب من وجهني: الوجه األول :؟ فيقال كيف هذا  واهللا ال يحب الظالمين ))

بيان أن الذين ختلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث اجليش مل يكن منهم شهيد ألم جنوا  يحب الظالمين ))

؛ ؟ فرار هما فين ذلك تنديدا مبن ؟ مبن يا مجاعة فيكو  ,شهداءبأنفسهم؛ فلكوم ظلمة مل يتخذ اهللا منهم 

فكأنه قال: اختذ منكم أيها  ,بالذين ختلفوا ورجعوا من أثناء الطريق وهم عبد اهللا بن أيب ومن تبعه من املنافقني

احدة؛ ومل يتخذ من أولئك الذين نكسوا على أعقام ألن هؤالء ظلمة واهللا ال حيبهم، هذه و  ,الصفوة شهداء

إن  ((واملشركون هم الظاملون كما قال تعاىل:  ,الوجه الثاين: أن الذين قتلوا يف أحد قتلوا على أيدي املشركني

 فهل انتصار الظاملني يف أحد واستشهاد من استشهد من املسلمني يف أحد ألن اهللا حيب الشرك لظلم عظيم ))

لئال يظن ظان أن انتصار املشركني يف تلك  يحب الظالمين ))واهللا ال  (( :إذا الظاملني ويكره املؤمنني ؟ ال؛

  فبني اهللا عزوجل أنه ال حيب الظاملني؛ أعرفتم يا مجاعة ؟ إذا اجلواب من وجهني . ,الغزوة من حمبة اهللا هلم

  ))... إن يمسسكم قرح  ((نرجع اآلن إىل فوائد اآلية الكرمية: 

لم وأصحابه ذه التسلية اهللا سبحانه وتعاىل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسمن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان رأفة 

  إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله )) . (( العظيمة:

ومن فوائدها أيضا: أنه ينبغي لإلنسان أن يعزي املصاب مبثل هذا، مبثل هذه التعزية فيقول مثال: يا أخي لست 

قدر أن املصيبة أعظم من هذا  :ثل هذه املصيبة أو أكثر؛ ويقول له مثالأصيبوا مب اسن؛ كم من أأول من أصيب

ألن هذا ممكن؛ فإذا قدرت  ,ألن كل شيء ممكن؛ فإذا أصبت بفقد ألف فقدر أنك أصبت بفقد كم ؟ ألفني



أنك أصبت بفقد ألفني واملفقود ألف هان عليك فقد األلف؛ إذا فاهللا علمنا كيف نعزي املصاب بأن نسليه 

  ر النظائر أو بذكر ما هو أعظم .بذك

ألن الدنيا لو   ,من فوائد هذه اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل هذه الدنيا دوال تتقلب لئال يركن اإلنسان إليها

كانت دائما راحة ونعمة ركن اإلنسان إليها ونسي اآلخرة، ولو كانت دائما حمنة ونقمة لكانت عذابا مستمرا؛ 

   يدال فيها الناس بعضهم على بعض وتتداول األحداث على اإلنسان ما بني خري وشر .ولكن اهللا جعلها دوال

؟ بناء على  يشأن له التدبري املطلق؛ بناء على إخلقه، و  يفتعاىل و  سبحانه من فوائد هذه اآلية: متام سلطان اهللا

  املقدر الذي قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبني بذلك متام سلطان اهللا .

, فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد ميتحن العبد ليعلم إميانه من عدمه؛ مباذا ؟ ميتحنه بأنواع من االمتحاناتومن 

ملعصية فهذا ابتالء ب؛ فهنا ابتالء مباذا ؟ باملصائب؛ وإذا يسر اهللا لإلنسان أسباب اتارة باملصائب وتارة باملعائ

لذين آمنوا ال يبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها ا ((ب مثل قوله تعاىل: بتيسري املعائ

  . ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))



تعاىل يف خلقه وأن له التدبري املطلق؛ بناء على أيش؟ بناء سبحانه و من فوائد هذه اآلية: متام سلطان اهللا : الشيخ

  على املقدر الذي قدرناه ليظهر بذلك أو ليتبني بذلك متام سلطان اهللا .

ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد ميتحن العبد ليعلم إميانه من عدمه؛ مباذا ؟ ميتحنه بأنواع من االمتحانات 

؟ باملصائب؛ وإذا يسر اهللا لإلنسان  تارة مبصائب وتارة باملعائب، تارة باملصائب وتارة باملعائب؛ فهنا ابتالء مباذا

يبلونكم بشيء من الصيد ليا أيها الذين آمنوا  ((مثل قوله تعاىل:  ,ئبأسباب املعصية فهذا ابتالء بتيسري املعا

  تناله أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))

  ما تقول يا حممد الشميلي يف هذه اآلية ؟ هذا االبتالء ما هو ؟

   ؛سبحانه وتعاىل ابتالء حىت يعلم من يتعدى حدود اهللا: الطالب

  القصة ؟  ويشإذا  :الشيخ

يا أيها الذين آمنوا ال يبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم  ((قصة يعين قوله سبحانه وتعاىل: : الطالب

يعين حرم على املؤمنني  فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )),ورماحكم وليعلم اهللا من يخافه بالغيب 

   الصيد وهم حرم ؟

يعين ميسك  ,ؤمنني وهم حرم فابتالهم بصيد تناهلم أيديهم ورماحهمحرم اهللا الصيد على امل ,صح :الشيخ

  ليعلم اهللا من يخافه بالغيب )) . (( :اإلنسان الصيد بيده وبرحمه ما حيتاج إىل سهم

من فوائد هذه اآلية: أن علم اهللا سبحانه وتعاىل على قسمني؛ علمه باألشياء على قسمني: علم بأا ستوجد 

  وليعلم اهللا الذين آمنوا )) . ((أا وجدت وهذا يكون عند الوجود؛ وهلذا قال: وهذا أزيل؛ وعلم ب

ليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ  ((من فوائد هذه اآلية: أن اهللا تعاىل قد يقدر املكروه حلكم بالغة كثرية؛ لقوله: 

  منكم شهداء )) .

فكأنه سبحانه اصطفى هؤالء  ذ منكم ))ويتخ ((ومن فوائدها: فضيلة الشهادة؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  الشهداء واختذهم لنفسه .

أول من يدخل فيها  ليتخذ منكم شهداء )) ((من فوائد هذه اآلية: اإلشارة بل فضيلة شهداء أحد؛ ألن قوله: 

  شهداء أحد رضي اهللا عنهم .

ومن فوائدها: إثبات احملبة هللا، أن اهللا حيب؛ وجه ذلك ؟ أن نفيها عن الظاملني يدل على ثبوا لضدهم؛ ألا لو 

وغريه من أهل العلم انتفت عن هؤالء وهؤالء مل يكن يف نفيها عن الظاملني فائدة؛ وهلذا استدل الشافعي رمحه اهللا 

فجار؛ اليعين  كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )) ((تعاىل:  رؤية املؤمنني لرم يف اآلخرة بقوله على ثبوت



وهذا الشك  ؛" فلما حجب هؤالء عن رؤيته في السخط دل على رؤية اآلخرين في حال الرضا ": قال

 م؛ ألا لو كانت منتفيةاستدالل جيد؛ فهنا نقول ملا نفى احملبة عن الظاملني دل على ثبوا ملن ؟ ملن كان ضده

 ء وهؤالء مل يكن لتخصيص الظاملني فائدة؛ احملبة يعين كون اهللا حيب الشخص هل فيها نقص بالنسبة هللاعن هؤال

؟ ال؛ وهلذا كان أهل السنة السلف يثبتون أن اهللا تعاىل حيب، يثبتون أن اهللا حيب وأنه حيب أيضا، كما قال 

انه وتعاىل إذا وفق العبد هلا ال يعادهلا شيء وال فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه )) وحمبة اهللا سبح تعاىل: ((

جيد اإلنسان يف حمبة اهللا لذة ال توصف أبدا؛ حىت إن بعض السلف يقول: لو يعلم امللوك وأبناء  ,مياثلها لذة

امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف، امللوك هم يف قمة النعيم الدنيوي؛ أليس كذلك ؟ وأبنائهم كذلك؛ 

لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه يعين من  :باب اهللا وأولياء اهللا أعظم منهم يف هذا النعيم؛ يقوللكن أح

من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  ((اللذة والسرور جلالدونا عليه بالسيوف؛ ويدل هلذا قوله تعاىل: 

طيب إذا نقول من مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات احملبة هللا، أن اهللا حيب وأنه حيب  فلنحيينه حياة طيبة ))؛

.  

لكنه ليس إنكار تكذيب بل إنكار  ,من الناس من أنكر حمبة اهللا ,هل من الناس من أنكر حمبة اهللا ؟ نعمطيب, 

؟ أو  أو أيش مب أي يريد أن يثيبهمعىن حيو الثواب، اإلرادة أو الثواب؛ فتأويل؛ فقالوا املراد باحملبة اإلرادة أ

حرام  :، معىن حيبهم أي يثيبهم؛ وهؤالء هم األشاعرة ومن كان أشد منهم يف التعطيل، األشاعرة يقولونميثيبه

أو معناه  م؟ يقول معىن حيب يعين يريد أن يثيبه عليك أن تقول إن اهللا حيب، حرام عليك؛ طيب اهللا يقول حيب

وأن ما ذهبوا إليه يعترب حتريفا لكتاب اهللا وليس تأويال  ,ل هذا كثريا وبينا بطالن مذهبهم؛ وقد مر علينا مثميثيبه

  له .

وكل إنسان يهرب هروبه من ال يحب الظالمين ))  ((من فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الظلم؛ وجهه ؟ لقوله: 

لم؛  والظلم أقسام إما يف حق اهللا وإما يف األسد من كل فعل يؤدي إىل عدم حمبة اهللا له؛ ففي هذا حتذير من الظ

حق اآلدمي، والظلم يف حق اآلدمي إما يف املال وإما يف النفس وإما يف العرض، أنواع؛ لكن كل ظلم فإن اهللا ال 

  حيبه .

ويكره هذا أقوى من هذا؛  ,مبعىن أنه حيب هذا أقوى من هذا ,من فوائد اآلية الكرمية: أن حمبة اهللا قد تتبعض

وينقص بنقصه ويضعف بضعفه؛ فإذا كان انتفاء  ,أن احلكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته ويقوى بقوته وجهه

  .ظلم كان أبعد عن حمبة اهللا عزوجلاحملبة من أجل الظلم فكلما كان اإلنسان أ

  ؟  ةالرابع وليمحص اهللا الذين آمنوا )) (( :مث ذكر اهللا فائدة أخرى كم تكون



حبيث ميحص مبعىن ينقي، ميحص أي ينقي؛ وهل املراد تنقيتهم من غريهم  اهللا الذين آمنوا ))وليمحص  ((قال: 

  إلميان ؟ أو تنقيتهم من الذنوب مبا أصام من القرح ؟ أو األمران مجيعا ؟ يتبني املؤمن النقي الصايف ا

  مجيعا، : الطالب

دينا قاعدة سبقت وهي: أن اللفظ إذا كان حيتمل ل امران مجيعا ؟ ألنلكم األ؟ من يقول  األمران مجيعا: الشيخ

ينقيهم من الذنوب مبا أصام من  :حيمصهمر فإنه حيمل عليهما مجيعا؛ إذا فهو معنيني ال ينايف أحدمها اآلخ

يعين يتبني بذلك خالصة املؤمنني ممن يف إميام شيء من الشك أو  ,القرح، وينقيهم أيضا باعتبار اخلالصة

إذا من احلكمة فيما  وليعلم اهللا الذين آمنوا منكم ))؛ ((الكفر؛ وهذا أمر ظاهر وهو كما أشار اهللا يف قوله: 

 ,صيبةمن هذه املأصام حصل للمسلمني من القرح أن اهللا ميحص من ؟ الذين آمنوا؛ ينقيهم من الذنوب مبا 

  وينقيهم ببيان اخللص أهل الصفوة .

 ,ميحق الكافرين ؟ سبحان اهللا، إذا نصرهم يكون سببا حملقهم ؟ نعم ويمحق الكافرين )) ((اخلامسة قال: 

وظنوا أن هلم السيطرة دائما فحينئذ  ,ألم إذا انتصروا علو واستكربوا وانتفخوا يف أنفسهم ,يكون سببا حملقهم

وقال بعض أهل العلم: ميحق  قهم؛ هذا هو وجه اآلية؛وبذلك يكون حم ,أخرى بقتال املسلمنييعيدون الكرة مرة 

الكافرين يهلكهم مبا جنوه على املسلمني، مبا جنوه على املسلمني من القرح؛ فجعل احملق يعين العذاب واهلالك يف 

ا؛ وذلك ألم إذا انتصروا يف هذه املرة اآلخرة؛ ولكن املعىن األول أوجه، املعىن األول أوجه أنه ميحقهم حمقا حسي

  , وبذلك يكون حمقهم والقضاء عليهم.نتصار مرة أخرىاالحاولوا أن يعيدوا الكرة مرة ثانية ألجل 

طلع النخل؛ يعين وعاء  , ومنه مسي الكفراءوأصل الكفر يف اللغة السرت ,مأخوذ من الكفر كافرين ))ال ((وقوله: 

  إذا ذكر اهللا يف هاتني اآليتني ملس القرح كم فائدة ؟ مخس فوائد ., طيب؛ ألنه يسرت ما كان فيه

حسبتم أن , أي بل أأم هنا منقطعة فتكون مبعىن بل ومهزة االستفهام أم حسبتم أن تدخلوا الجنة )) : ((مث قال

ب عنه األخ ؟ يجي ,منقطعة احرتازا من املتصلة؛ فما هو الفرق بينهما بني املتصلة واملنفصلة :تدخلوا اجلنة؛ وقولنا

   ما الفرق بني أم املنقطعة وأم املتصلة ؟

  ؛ : املتصلة تكون عاطفةالطالب

  : وهذا عطف؛ الشيخ

  ... :الطالب

  مبعىن أو ؟  املتصلةمزة و اهلنقطعة مبعىن بل و : الفرق بينها من وجه: أوال هذه املالطالب

   ؛مبعىن أو تلكمزة و اهلنقطعة مبعىن بل و : نعم,  املالشيخ



  عادل وأم املنقطعة ليس هلا معادل؛ املاملتصلة يذكر معها : الطالب

سواء عليهم  ((قال اهللا تعاىل:  , يعين الفرق إذا يتضح باملثال؛وهذا معىن ما قال األخ هداية اهللا: الشيخ

 :أو؛ طيبا مبعىن ألمعادل و ؟ متصلة؛ ألنه ذكر فيها  ويش نقول يف هذه أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون ))

   أم تأمرهم أحالهم بهذا أم هم قوم طاغون )) ؟ ((

  ، قطعةمن: الطالب

بل قال أم تأمرهم  طغاة,ذا ليس معادال لكوم  أن يقولواألن أمر أحالهم  ,؟ نعم انتبهوا؛ مبعىن بل: الشيخ

سبتم أن تدخلوا أم ح (( :مل تأمرهم ولكنهم قوم طاغون؛ طيب هنا ,أحالمهم ذا أم مل تأمرهم ؟ اجلواب

  ؟ متصلة أو منقطعة الجنة ))

  منقطعة؛ : الطالب

  تسمع أصوام؛ أيش تقولون اآلن ؟  ...حىت الذين أجابوا بأا منقطعة  ,ولكن اجلواب ضعيف جدا: الشيخ

  منقطعة، : الطالب

  مزة .اهلوألا مبعىن بل و  ,ألنه مل يذكر املعادل ,؟ نعم : منقطعةالشيخ

يعين هل تظنون أن  ,أظننتم أن تدخلوا اجلنة؛ واالستفهام هنا للتوبيخ :أي تدخلوا الجنة ))أم حسبتم أن  ((

ة ناجل ؛وملا يعلمولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ))  ((تدخلوا اجلنة بال اختبار؛ وهلذا قال: 

 ,هنا جازمة :ملا يعلم، ملا ولما يعلم اهللا )) ((ودار اخللد ـ جعلين اهللا وإياكم من أهلها ـ هي مأوى املتقني 

أن الفعل جزم بعدها؛ ونسأل األخ الذي وراء شيبة  ازمةجأا والدليل على جزمها أن الفعل جزم، الدليل على 

  هل الفعل بعدها جمزوم ؟ 

  ؟ نعم جمزوم؛  وملا يعلم: الطالب

  ول جمزوم ؟ يعلم اهللا، كيف تق كسر,  ولما يعلم اهللا )) ((الفعل : الشيخ

   ,كسر اللتقاء الساكنني: الطالب

  يعين حرك بالكسر اللتقاء الساكنني؛ وأصله ؟ : الشيخ

  وأصله وملا يعلم؛ : الطالب

  لكن ملا كان بعده ساكنا كسر ألنه على القاعدة اليت أشار ابن مالك يف الكافية :: الشيخ

  ؛استحقق      وإن يكن لينا فحذفه إن ساكنان التقيا اكسر ما سب

  تقاء الساكنني .الكسر إللا جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حرك بملا قلنا أ لما يعلم )) ((طيب قوله: 



  نريد أن نستذكر ما مضى,  هل تأيت ملا غري جازمة ؟

  لزيادة ؛  :الطالب

  زيادة ؟ : الشيخ

   ,دةوملا زئ أيت ملا شرطيةنعم ت :الطالب

  نعم يا خالد ؟ : الشيخ

  تأيت يا شيخ؛ الظاهر  :الطالب

  ؟  تأيت أيش: الشيخ

  غري جازمة؛  :الطالب

  لكن تأيت ألي معىن ؟ : الشيخ

  تأيت له؛ املعىن الذي يعين  :الطالب

   ، وتأيت ؟اجازمة انتهينا منه: تأيت الشيخ

  تأيت شرطية؛  :الطالب

  مثل ؟  ,تأيت شرطية: الشيخ

  ملا قام زيد قام عمرو ؛  :الطالب

   نعم زيد ؟ ,طيب هذه واحدة وأنه لما قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ))؛ ((: الشيخ

  تأيت ظرفية،  :الطالب

  مبعىن ؟ : الشيخ

  مبعىن حني؛  :الطالب

  مثل ؟ : الشيخ

   ))؛ ...فلما قضينا عليه الموت  (( :الطالب

  هذه شرطية؛ : الشيخ

   ؛)) دون اهللا من شيء لما جاء أمر ربك آلهتهم التي يدعون مننت عنهم فما أغ ((قوله تعاىل:  :الطالب

  ؛ : نعم, أي حني جاء أمر ريب؛ هذه ثالثةالشيخ

  مبعىن إال استثنائية ؛ : الطالب

  ؛ : مبعىن إال استثنائيةالشيخ



   إن كل نفس لما عليها حافظ )) ((: الطالب

  أي إال عليها حافظ؛ أربع معاين .: الشيخ

قاعدة  هذه يا شيخ ما نأخذ من ويتخذ منكم شهداء )) ((أحسن اهللا إليك ! يف قول اهللا تعاىل: شيخ : السائل

يتخذ من فيه صفات اإلميان والتقى هم الذين  أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يتخذ كل الناس شهداء وإمنا :عامة

   شهداء ؟ همخذيت

  بيانية فال يتعني؛  هذا حيتمل إذا قلنا من للتبعيض؛ أما إذا قلنا إا: الشيخ

   ...: يعين قد يتخذ شهداء السائل

  جائز لكنه واقعا مل يكن؛ ألن كثريا من املسلمني ماتوا على غري الشهادة . : عقالالشيخ

   خاصة يف اجلهاد ؟: السائل

  أي نعم حىت يف اجلهاد كثري من املسلمني مل حيصل هلم الشهادة .: الشيخ

  قاعدة إذا ؟  هاما نأخذ: السائل

  للتبعيض . بأامن حتتمل أن تكون بيانية ما جنزم أن قاعدة؛ ألنه ما دام  هاال ما نأخذ: الشيخ

إن اهللا ال يحب الظالمين  ((مثل: يف إثبات الصفات اآليات بعض االستدالل مبفهوم : ما القاعدة يف السائل

 أخرى, لكن فيه آيات ال يدل عليها نصوص أخرى:, ألن هذه قد يدل عليها نصوص أي حيب غري الظاملني ))

   ؟ (( إن اهللا ال يحب كل مختال فخور ))

  ذلك؛ أي نعم حيب من انتفى عنه هاتان الصفتان . عنهه حيب من انتفى : إيالشيخ

   ؟ غري هذه الصفةب كون متصفميكن ي: السائل

لكن نفي احملبة عن املختال الفخور  ة أخرى توجب حمبته؛: ميكن يتصف بصفة أخرى توجب كراهته وبصفالشيخ

  يدل على ثبوت احملبة لغريه أو لضده أحسن .

  : لكن هذا الضد هل هو من الصفات, السائل

, حيب اهللا الشخص لكن كما قلنا البغض واحملبة يتبعض ,لكن يتصف بصفات توجب بغضه ,أي نعم: الشيخ

  .وجه ويكرهه من وجه آخر ما مينع من 

   ؟ نعم يا آدم: الشيخ

هل االستدالل  وتلك األيام نداولها بين الناس )) ((بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة استدل اآلية: : السائل

   صحيح ؟



  ويش تقولون يا مجاعة : الشيخ

  صحيح ؟ : الطالب

  أي نعم صحيح .: الشيخ

دائما على أن املنتصر هي اليت حيبها  بدقتال مثال بني طائفتني أنه ال أنه إذا حصل هل يؤخذ من هذا : السائل

   اهللا ؟

ألن اهللا تعاىل قد يبتلي األخرى يف هذه البلوى امتحانا؛ لكن ال جيوز أبدا أن نظن إن اهللا  ,أي نعم: الشيخ

  ة .يديل الباطل على احلق إدالة مستقر  سبحانه وتعاىل

وتلك  ((إذا كانت هناك فريقني لكرة القدم وانتصر فريق على اآلخر فاستدل الفريق الثاين بقوله تعاىل: : السائل

   هل هذا استهزاء بكالم اهللا عزوجل ؟ األيام نداولها بين الناس ))

ل ستدنفهل  , ويف اليوم الثاين بالعكس,ماذا تقولون ؟ يقول انتصر فريق يف كرة القدم على فريق آخر: الشيخ

وانتصار اآلخرين  ,أي نعم ميكن؛ انتصار األولني بأمر اهللا وقدره ؟ وتلك األيام نداولها بين الناس )) (( :يةاآلب

  أيضا بأمر اهللا وقدره .

وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ذنا فوائدها ؟ هذا خلصنا منها ؟ أخ)) 

  ما أخذنا؛ : الطالب

  : أخذنا؛ الطالب

  : املثبت مقدم على النايف.الشيخ

كم من هذه هي احلكمة الرابعة من حِ  وليمحص اهللا الذين آمنوا ويمحق الكافرين )) ((قال اهللا عزوجل: 

وليحمص اهللا  ((لنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف أحد؛ الرابعة: الناس وما جرى ل كم مداولة األيام بنيحُ 

  .الذين آمنوا ))

يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد يبتلي املؤمن من أجل متحيصه؛ وقد ذكرنا أن التمحيص 

ال يصرب؛ الوجه الثاين: أن هزهز من وجهني؛ الوجه األول: بيان من إميانه صادق يصرب على الضراء؛ ومن إميانه مت

  هذه املصائب فيها متحيص للمؤمنني بتكفري السيئات.

ومن فوائدها الفائدة اخلامسة: حمق الكافرين؛ فيستفاد من هذا فائدة وهي: أن النعمة قد تكون سببا للنقمة؛ فإن 

  انتصار الكفار يوجب فرحهم وبطرهم حىت إذا بطروا حمقوا .



 إنه ال يفلح الظالمون )) (( ((وهذا كقوله:  ويمحق الكافرين )) ((افر مآله احملق؛ لقوله: ومن فوائدها: أن الك

  وأمثال ذلك كثري . إن اهللا ال يصلح عمل المفسدين ))

فإن هذا الفعل   يمحق ))و يمحص )) (( ((ومنها: أن اهللا سبحانه وتعاىل له التدبري الكامل يف عباده؛ لقوله: 

  كان فيه خري للمؤمنني وشر للكافرين .

أم هنا منقطعة مبعىن بل ومهزة االستفهام؛ واملراد باالستفهام  أم حسبتم أن تدخلوا الجنة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

هنا احلسبان فأي ظننتم؛  حسبتم )) ((يعين أتظنون أن تدخلوا اجلنة ومل حيصل ما ذكر؛ وقوله:  ,هنا التوبيخ

وفيها ما ال عني رأت وال  ,اهللا سبحانه تعاىل هلم هاأن تدخلوا اجلنة )) وهي دار املتقني اليت أعد (( :مبعىن الظن

  هلا ويرجوا دخوهلا .لب بشر؛ وكل مؤمن ا البد أن يسعى أذن مسعت وال خطر على ق

الذين جاهدوا منهم؛ وملا تأيت على أربعة يعين واحلال أن اهللا ال يعلم  ,الواو هنا حالية ولما يعلم )) ((وقوله: 

أوجه يف اللغة العربية وقد ذكرناها فيما سبق؛ وهي هنا حرف نفي وجزم؛ ويفرق بينها وبني مل بأن مدخوهلا 

ولما يعلم  ((أي مل يذوقوا ولكنه قريب؛ وهنا قال:  بل لما يذوقوا عذاب )) ((مرتقب احلصول كقوله تعاىل: 

أي بذلوا جهدهم يف ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا ))  ((م ولكن علمه بذلك قريب؛ وقوله: أي أن اهللا مل يعل ))

؛ فإن علم اهللا عزوجل نوعان: أزيل سابق ال يرتتب إعالء كلمته بالقتال يف سبيله؛ والعلم هنا ليس كالعلم األزيل

ويسميه بعض  ,وهذا هو الذي يرتتب عليه الثواب والعقاب ,بعد حصوله عليه ثواب وال عقاب، وعلم مبا حصل

ألنه  ,؟ علم الشيء بعد كونه ووجوده العلماء علم ظهور أي يعلمه ظاهرا بعد أن مل يكن؛ فاملراد بالعلم هنا أيش

  علم الذي يرتتب عليه الثواب والعقاب .الهو 

ويعلم  ((ذلوا جهدهم وطاقتهم يف إعالء كلمته؛ قلنا الذين ب ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم )) ((وقوله: 

 ((وهلذا جاءت جمزومة لكنها حركت بالكسر اللتقاء الساكنني؛  ,يعلم معطوفة على يعلم السابقة الصابرين ))

(( ولما يعلم اهللا  :الفتح ؟ أنا ظننتها بالكسرةبأي الذين يصربون على ما أصام؛ عندكم  الصابرين )) ويعلمَ 

ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا  (( :؟ ال بالفتح، نعم عندكممشكولة بس  هي )) وا منكم ويعلمَ الذين جاهد

  ؟  باجلزم عندك ,فيها أظن قراءة بالكسر الصابرين )) منكم ويعلمَ 

  وفيها خترجيان أشهرمها؛  ,العامة على فتح امليم ويعلم الصابرين )) ((قوله: : الطالب

  ؟  والثاين ؟ ضد العامة: الشيخ

بعد الواو املقتضية  ةقدر منصوب مث النصب بأن م ان: أشهرمها أن الفعلالعامة على فتح امليم وفيها خترجي: الطالب

للجمع فهي كقولك: ال تأكل السمك وتشرب اللنب، أي ال جتتمعا بينهما؛ وهو مذهب البصريني أو بواو 



أن فتحة  :يعرب بإعراب ما قبله؛ والثاين هذا الفعل أنحق  , يعنون أنه كان منالصرف وهو مذهب الكوفيني

 ,التقاء الساكنني والفعل جمزوم فلما وقع بعده ساكن آخر احتيج إىل حتريك آخره فكانت الفتحة أوىل ألا أخف

بفتح امليم واألول هو الوجه؛ وقرأ احلسن وابن يعمر وغريمها  ولما يعلم اهللا )) ((واإلتباع حبركة الالم كقراءة: 

  .بالرفع يعلم ))و ((  :وابن العالء روابن عم عنازوم بلما؛ فقرأ عبد الوارث يعلم يم عطفا على بكسر امل

 ((بالفتح؛  ويعلم الصابرين )) (( :ليست سبعية؛ إذا القراءتان األخريان ,لكن القراءة ليست سبعية: الشيخ

أن الواو واو املعية؛ كقوهلم: ال  :الوجه األولإلعراب؛ , وهنا فيها ثالثة أوجه يف ايعلم بالفتح ويعلم الصابرين ))

الف املعىن باختالف اللفظ، تقول: ال تأكل تخاتأكل السمك وتشرب اللنب؛ ولنقف على هذا املثال لننظر 

اللنب؛ فيكون هلا معىن آخر غري  اللنب؛ فيكون هلا معىن؛ وتقول: ال تأكل السمك وتشربِ  السمك وتشربَ 

  .اللنب؛ فيكون هلا معىن غري األول والثاين لسمك وتشربُ األول؛ وتقول: ال تأكل ا

  فما معناها على وجه األول ؟ 

  واو معية؛ : الطالب

  أيه ويش معناها ؟ ال تأكل السمك وتشرب اللنب ؟ : الشيخ

  ؛ السمك مع اللنب: يعين الطالب

فإن أكلت السمك على انفراد وشربت اللنب على انفراد فال بأس ؟ إذا يكون  ,بينهما : يعين ال جتمعالشيخ

  لكن احملرم اجلمع بينهما. ,السمك واللنب مباحني

  يا خالد على الضم ؟ ال تأكل السمك وتشرب اللنب ؟  طيب

  نهي عن أكل السمك وجواز شرب اللنب؛ : فيه الالطالب

   ,معلى اجلز  : أي نعم وإباحة شرب اللنب.الشيخ

  ال تأكلوا السمك وال تشربوا اللنب؛  :الطالب

  يعين كل واحد ممنوع سواء مجيعا أو على انفراد، متام زين .: الشيخ

هذا املقام يف مع علمه الصابرين؛ والصرب هنا يعين  ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )) ((

وفيه صرب  ,وفيه صرب عن معصية اهللا ,فيه صرب على طاعة اهللايشمل الصرب بأنواعه الثالثة؛ وذلك ألن اجلهاد 

صرب على طاعة اهللا ألن اإلنسان يصرب نفسه وحيبسها، قال اهللا تعاىل: الفيه فعلى األقدار املؤملة؛ أليس كذلك ؟ 

يه وحيبسها حىت خيرج يف اجلهاد؛ ف ,فالبد من أن يصرب اإلنسان نفسه كتب عليكم القتال وهو كره لكم )) ((

ألن صرب اإلنسان قبل  ,فإن هذا حيتاج إىل صرب وحتمل ,عن الفرار حني يتالقى الصفان ,صرب عن معصية اهللا



أمام وجهه فإنه قد يفر؛ وهلذا قال اهللا  ى السيوفأ, لكن بعد الدخول وإذا ر الدخول يف املعركة قد يكون حمتمال

صرب على  متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ))؛ومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو  ((تعاىل: 

ويعلم  (( مشقة؛ ففيها أنواع الصرب الثالثة:و  أقدار اهللا املؤملة ألن اجلهاد ال خيلوا من اجلراح ومن تعب ومن عنة

  .الصابرين )) 

ون أن يفعل السبب يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن التمين رأس مال املفاليس؛ يعين كون اإلنسان يتمىن بد

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اهللا  ((هذا خسران، رأس مال املفلس الذي لن حيصل شيئا؛ لقوله: 

  )) .... الذين جاهدوا منكم 

ليس اإليمان " ومن فوائدها: أن اجلنة ال تدرك بالتمين، كما قال بعض السلف احلسن البصري رمحه اهللا: 

وإنما اإليمان ما وقر في القلب وصدقته " ليس بالتمين بالقلب وال بالتحلي باملظهر  " بالتمني وال بالتحلي

  ."األعمال 

واجلهاد إلعالء   ,ألنه بذل النفوس يف طاعة اهللا ,ومن فوائدها: أن اجلنة غالية رخيصة؛ غالية لكون مثنها غال

سابق إىل أن يكون ممن يكتب املوفق ي, وهلذا جتد كلمته؛ رخيصة ألن هذا األمر على من سهله اهللا يسري جدا

  امسه يف اجلهاد حىت خيرج فيجاهد يف سبيل اهللا .

ولما يعلم اهللا الذين  ((ه؛ لقوله: حن العبد مبا يدل على صربه أو ضجر ومن فوائدها: أن اهللا سبحانه وتعاىل ميت

  جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )) .

 ما يعلم ))ول ((أو مثوبة البد أن يسبقه ما ميتحن فيه العبد؛ لقوله:  ومن فوائدها: أن جزاء اهللا سواء كان عقوبة

  فالبد من امتحان أوال لينظر .

األزيل ال يرتتب عليه الثواب والعقاب؛ وإمنا يرتتب الثواب والعقاب على علم اهللا اهللا عز وجل ومنها: أن علم 

  املقرون بالفعل الذي يكون علما بالشيء بعد وجوده .

وال فرق بني ولما يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ))  ((دها: أن اجلهاد سبب لدخول اجلنة؛ لقوله: ومن فوائ

اجلهاد بالسالح واجلهاد بالعلم، كالمها جهاد بل قد حتتاج األمة اإلسالمية إىل جهاد العلم أكثر مما حتتاج إىل 

مها يف األمة اإلسالمية، البد من وجود ولكنه البد من وجود ,وقد يستويان ,وقد يكون بالعكس ,جهاد السالح

لمه ألن اجلهاد ال ينزل عَ  ,مسلحني يقاتلون الكفار بالسالحود طلبة العلم، البد من وجود البد من وج ,علماء

  إىل يوم القيمة البد أن يكون قائما .



علم أن اجلزاء يكون وا ويعلم الصابرين )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الصرب سبب لدخول اجلنة أيضا؛ لقوله: 

كذلك ثواب الصرب اجلنة دل على عظم مرتبتهما يف دين اهللا فإذا كان ثواب اجلهاد اجلنة و  ,على قدر العمل

  عزوجل .

صرب؛ صرب على ما يالءم الطبيعة ليس بألن ال ,ومن فوائدها: أن الصرب درجة عالية لكنه حيتاج إىل مصبور عليه

ب عليه ماء باردا يف يوم حار ال يقال إنه صابر؛ أليش ؟ هذا حتت الدش يصقال لإلنسان الذي وقف وهلذا ال ي

  م الطبيعة .له من شيء يعانيه اإلنسان ال يالءيالءم طبيعته، هذا يالءم الطبيعة؛ الصرب البد 

  ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بكم مؤكد ؟ اجلملة هنا مؤكدة ف لقد كنتم )) (( :أكد اهللا هذه اجلملة إلقامة احلجة عليهم )) ولقد كنتم(( 

 تمنون الموت من قبل أن تلقوه )) (( :، وبالالم الواقعة يف جوابه، وبقد؛ كنتم فيما مضىبثالثة؛ بالقسم املقدر

كثري من الم سبيل اهللا؛ وذلك أنه كما يعلوت يف ولكنهم يتمنون امل ,وكانوا يتمنون املوت ال املوت على الفراش

فإن غزوة بدر مل يكن اخلروج فيها للغزوة ولكن ألخذ العري؛  ,الناس ختلف عن بدر مجاعات كثرية من الصحابة

ولكن اهللا مجع  ,ث مائة وبضعة عشر رجال على أم يريدون العريوهلذا مل خيرج من أهل املدينة كلهم إال ثال

ومتىن الذين مل  ,استشهد من املسلمني حنو ثالثة عشر رجال لى غري ميعاد؛ فاستشهد منعدوهم ع بينهم وبني

يدركوا هذه الغزوة أن قد خرجوا فيها والسيما الشباب منهم؛ وهلذا ملا استشارهم النيب عليه الصالة والسالم يف 

ما الذين ختلفوا يف بدر؛ ماذا كانوا والسي ؛ال، خنرج :غزوة أحد أخيرج إىل العدو أم يبقى يف املدينة ؟ كلهم قالوا

يا ليتنا خرجنا، يا ليتنا  :يقول ,يتمنون بذلك ؟ الشهادة كما استشهد إخوام يف بدر؛ فهم كانوا يتمنون املوت

، هذا التمين، أن يتمىن قتلنا يف بدر، يتمنون املوت؛ والتمين هو أن اإلنسان يطلب تقديرا ما يصعب حصوله

ما يصعب حصوله سواء كان يصعب مث حيصل أو يصعب وال حيصل؛ وهلذا يقع التمين ـ يعين يف القلب ـ تقديرا 

  على األشياء املستحيلة كقول الشاعر:

  ؛يوما     فأخربه مبا فعل املشيب أال ليت الشباب يعود

نون املوت يعين يف ويكون يف الشيء الذي فيه العسر ولكنه قليل؛ إذا يتمطيب, وهل يعود ؟ ال ميكن أن يعود؛ 

     در استشهدوا فقتلوا يف سبيل اهللا.نفوسهم يتمنون أم كانوا مع أهل ب

وأنتم تنظرون ))  (( يعين فقد حصل لكم ما متنوه، الذي متنوه حصل لكم من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه )) ((

هل هي مؤكدة أو مؤسسة ؟  )) وأنتم تنظرون ((أشد ما يكون إحساسا؛ وتأمل قوله: على يعين رأيتموه وأنتم 

ألن اإلنسان قد يرى  ,ألن من رأى فقد نظر؛ ولكنها يف احلقيقة مؤسسة :قال ؛على أا مؤكدة أكثر املفسرين



 ,قد ركز فهذا نظر خاص اولكن ال حيقق ما رأى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه؛ لكن إذا رآه وهو ينظر إليه متام

وع زيادة, التوكيد نوع من ى ذلك ألن األصل يف الكالم التأسيس؛ ألن التوكيد نأخص من النظر العام؛ حنملها عل

  الزيادة .



ألن من رأى فقد نظر؛ ولكنها يف احلقيقة مؤسسة ألن اإلنسان قد  :قال ,على أا مؤكدة أكثر املفسرين: الشيخ

قد ركز فهذا نظر  ايرى ولكن ال حيقق ما رأى، قد يرى الشيء وهو غافل عنه؛ لكن إذا رآه وهو ينظر إليه متام

أخص من النظر العام؛ حنملها على ذلك ألن األصل يف الكالم التأسيس؛ ألن التوكيد نوع زيادة، التوكيد  ,خاص

نوع من الزيادة ليس فيه إال توكيد ما مضى وقد ال حيتاج إليه؛ لكن التأسيس هو األصل؛ إذا يقول اهللا عزوجل: 

فقد  لقد كنتم تمنون الموت )) (( (( :يدويقيم على ذلك الشهادة بالتوككنتم تمنون الموت من قبل ))  ((

أي املوت ؟ نعم،  فقد رأيتموه )) ((فلماذا حيصل منكم هذا التخاذل؛ وهلذا قال:  رأيتموه وأنتم تنظرون ))

رأيتموه أي املوت؛ رأوا من استشهد يف غزوة أحد رأوه بأعينهم؛ وذهب بعض املفسرين إىل أن املراد رأوه أي رأوا 

ال ألن من مل يقتل مل يرى املوت؛ ولكن هذا التفسري فيه نظر؛ ألن رؤية املوت يراها اإلنسان يف أسبابه وهو القت

  وأنتم تنظرون )). ((يعين فيما بينكم فقد رأيتموه ))  ((نفسه ويف غريه؛ 

رع بصيغة املضا إن صورته صورة املاضي ولكنه صيغ حيث تمنون )) ((يف هذه اآلية من املشاكل النحوية قوله:  

  ؟هللا وإال من تعجل شيئا قبل أوانهفيه إشكال ألن متىن ماضي؛ هل نعطيه األخ هداية ا ؟

  التاء؛  تحذف: الطالب

  أيهم ؟ : الشيخ

  ولقد كنتم تتمنون املوت؛ فة, املضاعالتاء : الطالب

  أصلها تتمنون املوت؛ طيب نريد من هداية اهللا أن يأيت لنا مبثال آخر يف القرآن ؟ ,أحسنت: الشيخ

  ؛ واحدة منه حذفتاءان  : كثري إذا اجتمعالطالب

  مثال واحد يف القرآن يشهد هلذا ؟  ة,أنا أريد واحد: الشيخ

   .لعلكم تذكرون )) ((: الطالب

  أي تتلظى؛ وهو كثري كما قال األخ . فأنذرتكم نارا تلظى )) ((أي تتذكرون؛  ,صح: الشيخ

يف هذه اآلية من الفوائد أوال: إقامة احلجة على من كانوا يتمنون املوت وقد رأوه ومع ذلك حصل منهم التخاذل؛ 

فما موقفكم ؟  ,يعين فها أنتم اآلن رأيتموه لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه )) ((لقوله: 

.  

قال النيب عليه الصالة قد ص وال يصرب؛ و ذا متناه ووقع رمبا ينكينبغي لإلنسان أن يتمىن املكروه؛ ألنه إ: أنه ال وفيه

فإن الجنة تحت ظالل السيوف فإذا لقيتموهم فاصبروا  ,ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية (والسالم: 

حنون صاحب مالك يعجز عنه؛ وقد ذكروا أن سيء ولكن وهكذا اإلنسان قد يشعر بنفسه أنه يقوى على الش )



ما شئت فامتحين، شف بنو  يا رب إين صابر فكيف :قال يوما من األيام كالما معناهـ كان من العباد ـ رمحه اهللا 

صار ال يبول إال مبشقة  ,؛ يعين أصرب على كل بالء فامتحين يا رب؛ فأصيب بعسر البولآدم فقري مسكني

صغار فيقول: ادعوا لعمكم لصبيان الدارس اليت فيها املور على مدارس الصبيان، فكان يد :شديدة؛ قالوا

وال ذنوب  ب إىل الصبيان ألم أقرب إىل اإلجابة لطهارة قلوم وسالمتهاذهالكذاب، أدعوا لعمكم الكذاب؛ و 

له أن يسأل اهللا إين أصرب فكيف ما شئت فامتحين ومل يصرب؛ وهكذا اإلنسان ينبغي  :قال ألنه؛ الكذاب معليه

  العافية؛ لكن إذا ابتلي فليصرب .

من فوائد هذه اآلية: أنه ال بأس أن يوبخ اإلنسان من حتدى واختذ ملكانه مكانا عاليا إذا وجده قد ختاذل يف هذا 

مثل لو كان رجال من الناس يزعم أنه صبور وأنه جلد وما أشبه ذلك فإذا أملت به األمور صار جبانا  ,املكان

  ا ال يتحمل فيذكره؛ أظن أحد الشعراء كان يقول يف شعره:هلوع

  ؛والسيف والرمح والقرطاس والقلم  اخليل والليل والبيداء تعرفين   

وإذا حوله  ,فأراد أن ينهزم ويويل الدبر ,كل شيء؛ فحصلت عزوة وكان فيها هذا الشاعر  شجاعة وعلم، كتابة

  لك يا فالن وأنت تقول:  فقالوا ما ,أناس قد حفظوا هذا البيت من شعره

   رمح والقرطاس والقلماخليل والليل والبيداء تعرفين     والسيف وال

نفسه أنه  منإن مل أكن نسيت أنه قتل؛ فاإلنسان قبل أن يصاب بالبالء قد يشعر  هفعتب على نفسه ورجع وأظن

أنا أقول وأنا أصرب فهذا ال بأس شيء كان يفتخر به ويقول: أنا أفعل و رب؛ لكن يعجز؛ فإذا ذكرت أحدا بقوي يص

يفتخر مبا  المصلحة؛ قد يكون مسكينل ينظر لمصلحة ؟ينظر لبه؛ ولكن هل هذا حممود إذا كان األمر ضارا أو 

  ال فخر فيه فإذا وقع فيه وأراد أن يتأخر عنه مث أغريته يقع يف ضرر؛ فاملسألة يرجع فيها إىل املصلحة .

فيها توكيد؛  فقد رأيتموه وأنتم تنظرون )) ((ومن فوائد هذه اآلية: جواز التأكيد على رأي من يرى أن قوله: 

أي جواز تأكيد اللفظ إذا دعت احلاجة إليه وكان ذلك مقتضى البالغة؛ بل قد يكون مطلوبا كما يف هذه اآلية؛ 

كيد وأا مل تأيت مبعىن جديد؛ أما على قول الراجح أا تو  (( وأنتم تنظرون ))فهذه اآلية على قول بأن قوله: 

فإننا ال نأخذ هذه الفائدة من هذه اآلية لكن نأخذها من آية أخرى مثل:  ,أا أتت مبعىن جديدبالذي رجحنا 

 كال سوف تعلمون ثم كال سوف تعلمون )) (( (( وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين )) ((

  كثري يف القرآن، تأكيدات لألمهية .  )) لى ثم أولى لك فأولىأولى لك فأو 

 ,والرسول عليه الصالة والسالم ى عن متين املوت فقد كنتم تمنون الموت )) ((شيخنا يف اآلية: : السائل

   كيف جنمع بينهما ؟ف



هم كانوا يتمنون املوت ذكرنا يف التفسري يتمنون  ,التنبيه عليه إىل سؤال حيتاج الواقع أاهذه  ,أي نعم: الشيخ

وت املطلق؛ لكن يؤخذ منه أنه جيوز أن يتمىن اإلنسان الشهادة، املاملوت يف سبيل اهللا، ما هو  ,أيش ؟ الشهادة

 (بل لو قيل مبشروعية هذا مل يكن بعيدا، وقد قال عمر رضي اهللا عنه:  ,جيوز أن يتمىن الشهادة وهو كذلك

كيف هذا   :رضي اهللا عنه؛ فكان الناس يقولون ) قي الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولكاللهم ارز 

قتل ظلما وهو يصلي ومل يقتل  ,ولكنه رضي اهللا عنه أجاب اهللا دعائه ي,إسالملدعاء وكيف جياب ؟ املدينة بلد ا

ألنه عمر بن اخلطاب قتل ألنه قائم بأمر اهللا منفذ لشريعة اهللا، قتله جموسي مضاد للمسلمني حرب على 

تمين املوت جائز؛ لكن ذكر بعض املتأخرين عليه الصالة والسالم فمات فيها؛ فرسول الاملسلمني؛ فقتل يف مدينة 

الشهادة يستلزم أن ك متنيجيوز أن تتمىن الشهادة قال ألن ض املتأخرين أنه ال أنه ـ قصدي متين الشهادة ـ ذكر بع

  باطل مادام املؤذن يؤذن . أواألعداء يغلبون املسلمني؛ فتأملوا هذا الكالم هل هو حق 

  .اآليات األوىل سبق الكالم عليها وعلى فوائدها وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((

حممد يعين حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب  وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((وهنا قال: 

هذا هو حمط الفائدة؛ أما   ما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((القرشي اهلامشي خامت األنبياء؛ 

توطئة ملا بعده وهو قوله:  )قد خلت من قبله الرسل ) ((لكن حمط الفائدة قوله:  ,كونه رسوال فهذا أمر معلوم

ت من قبله يعين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول قد خل ن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))أفإ ((

فإذا كان كذلك  ويقتلون النبيين بغير الحق )) ((ومنهم من قتل، كما قال اهللا تعاىل:  الرسل؛ فماتوا من قبله,

هم أو قتلوا هل تركوا أديام ؟ اجلواب: ال، مل يرتكوا األديان؛ وذلك ألن األمم إمنا فهل أقوامهم ملا ماتت أنبيائ

تعبد اهللا وتتبع الرسل، والرسل ال تنقطع رسالتهم مبوم بل رسالتهم باقية ما بقيت الرسالة حىت تأيت رسالة 

لت حينما رساالت؛ وهذه اآلية نز تنسخها؛ أما رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال ناسخ هلا ألا آخر ال

 أعضادإن حممدا قد قتل؛ فلما قال هذا فت ذلك يف  :، صاح الشيطان يقولصاح الشيطان يف يوم أحد

ألن موت النيب صلى اهللا عليه وسلم مصيبة عظيمة حتزن القلب وتضعف النفس؛  ال:الصحابة رضي اهللا عنهم؛ أو 

وإذا مات القائد فإنه الشك سيكون له أثر على الذين  ,ألن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كان قائدهم :وثانيا

يقتادون بقيادته؛ فلما شاع اخلرب بأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قتل حصل ما حصل على املسلمني فأصام 

ا محمد إال رسول قد خلت وم ((وجل وخبهم فقال: اهللا عز ولكن  ,غم بغم؛ وصار عند بعضهم بعض الشيء

فإذا كان كذلك فهل الرسل الذين سبقوا وماتوا أو قتلوا هل ارتد أقوامهم من بعدهم ؟ ال؛ من قبله الرسل )) 

اهلمزة هنا  (( أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))ولكن بقيت الرساالت وبقي األتباع؛ وهنا قال: 



ى أعقابكم إن مات أو قتل ؟ هذا ال يليق بكم وال ينبغي لكم؛ بل مادام يعين أفتنقلبون عل ي,لالستفهام التوبيخ

  أي مؤمن أن يرتد على عقبه إذا مات الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ عته باقية فاتباعه باق وال يليق بشري

؛ أي نعم فيها مهزة االستفهام ومن بعدها فاء العطف؛ وقد مر علينا أن مثل هذا الرتكيب أفإن مات )) ((وقوله: 

 ؟كيب ما الذي جيوز من حيث اإلعرابلكن مثل هذا الرتكيب جيوز فيه من حيث اإلعراب ؟ أقول مثل هذا الرت 

على وجهني؛ الوجه األول ؟  اجيوز إعرا  

  اهلمزة قبل الفاء؛ : تكون الطالب

   ؟ أفإن مات )) ((هي اهلمزة اآلن قبل الفاء : الشيخ

   ...: الطالب

  الذي بعدها ؟ العطف ؛ والفاء اليت بعدها أو حرفاستفهام يف مكااهلمزة لالأن تكون : الشيخ

اهلمزة على ما هي عليها يف مكاا؛ وحرف العطف  : حرف العطف الذي بعدها يكون هذا إذا جعلناالشيخ

  بعدها ؟ إذا جعلنا اهلمزة يف مكاا مل تغري فحرف العطف الذي بعدها ؟

  يكون عاطفا على ؟ 

  شيء حمذوف؛ : على الطالب

  وما تقدير هذا الشيء احملذوف ؟ : الشيخ

  مبا يناسب املقام، : الطالب

  وجه الثاين ؟ أن جنعل اهلمزة يف مكاا؛ المبا يناسب املقام طيب هذا وجه، : الشيخ

  نقول إن اهلمزة قدمت للصدارة ؛ : الطالب

   اين ؟ال على هذا الوجه الث لكن هل هذا مكاا األصلي أو: الشيخ

  : ال تكون مكاا األصلي, الطالب

  أن يكون مكان اهلمزة بعد حرف العطف ولكن قدمت من أجل الصدارة؛ وبناء على هذا الوجه ؟ : الشيخ

  ال حيتاج إىل تقدير؛ : الطالب

  يعين على الشيء املذكور السابق . ,يكون العاطف عاطفا على ما سبق: الشيخ

انقلبتم على  و((فعل الشرط؛  إن مات )) ((هذه مجلة شرطية  أو قتل انقلبتم ))أفإن مات  ((قال اهللا تعاىل: 

ولكن حمل التوبيخ هو جواب الشرط يف احلقيقة؛ ألنه يوخبهم على  انقالم على تقدير أن يكون  أعقابكم ))

ي بغري فعل أ إن مات )) ((ال يليق بكم؛ وقوله:  لبون على أعقابكم إن مات أو قتل,أي أتنق ,مات أو قتل



أي رجعتم على الوراء؛ واألعقاب مجع  انقلبتم على أعقابكم )) ((بفعل البشر ؛ وقوله:  أو قتل )) (( :البشر

عقب وهو العرقوب؛ واملنقلب على عقبيه يكون ماشيا على غري هدى كالذي ميشي مكبا على وجهه، وقد قال 

واالنقالب على  سويا على صراط مستقيم )) أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي ((اهللا تعاىل: 

على أنه حيتمل أن  ,يئة املعتادةاهلألن االنقالب على العقب ميشي اإلنسان فيه على غري  ,عقبني أعظم وأبلغال

  يكون املراد باالنقالب على العقب أي أنه يسقط على قفاه وال يستطيع أن يتقدم أو يستقيم.

فعدل باجلملة إىل العموم  من ينقلب )) ((هنا قال:  لن يضر اهللا شيئا ))ومن ينقلب على عقبيه ف ((وقوله: 

 ((لن تضر اهللا شيئا؛ من أجل أن يكون احلكم عاما شامال؛ فقوله: دون أن يقول: وإن انقلبتم على أعقابكم ف

  ؛ أما جواب الشرط فهو ؟ ى عقبيه؛ والفعل هنا بعدها جمزومهذه من شرطية تعم كل منقلب عل من ينقلب ))

  , فلن يضروا اهللا شيئا ))... (( : الطالب

 ,فلن يضر )) ((املعروف أن جواب الشرط يكون جمزوما وهنا منصوب  )) فلن يضروا اهللا شيئا ((: الشيخ

وملاذا  صار جواب الشرط مجلة؛ )) (( لنعليه نقول ألنه ملا دخلت  واملعروف أن جواب الشرط يقع جمزوما ؟

  ؟ فلن يضروا اهللا )) (( :قرنت بالفاء ذااقرتنت بالفاء ؟ سامي ؟ ملا

  عطف؛ ال : من أجلالطالب

   ضابط يف هذا ؟الال؛ ألا صدرت؛ ألن جواب الشرط صدر بلن؛ طيب اقرأ البيت : الشيخ

  : الطالب

  امسية طلبية وجبامد    ومبا وبقد وبلن وبالتنفيس ؛

يعين أن الذي ينقلب على عقبيه ويرتد  ,شيئا نكرة يف سياق النفي فتعم )) فلن يضر اهللا شيئا ((طيب : الشيخ

ألن اهللا سبحانه وتعاىل لن ينتفع بطاعة الطائعني ولن يتضرر مبعصية العاصني؛ وهلذا  ,عن اإلميان لن يضروا اهللا

وإمنا يضر يف احلقيقة  فلن يضر اهللا شيئا )) ((فريجع بعد أن كان مسلما  من ينقلب على عقبيه )) ((قال: 

  نفسه .

صاحلا للحال واالستقبال إىل   وهي حتول الفعل املضارع من كونه ,السني للتنفيس وسيجزي اهللا الشاكرين )) ((

وسيجزي اهللا  (( ؛كونه لالستقبال؛ وسوف مثلها إال أن سوف تدل على املهلة والسني تدل على الفورية

هم الذين قاموا بشكر نعمة اهللا؛ وقد مر علينا أن الشكر هو القيام الشاكرون أي سيكافئهم؛ و  الشاكرين ))

بطاعة املنعم بالقلب واللسان واجلوارح؛ فاالعرتاف بالقلب أن النعم من اهللا شكر؛ والثناء على اهللا ا باللسان 

ل صرفه يف نشره؛ شكر املاو طاعة مبا يناسب تلك النعمة شكر؛ فشكر العلم مثال العمل به الشكر؛ والقيام ب



اهللا، وهلم جرا؛ واعلم أن بني الشكر واحلمد عموما  طاعةطاعة اهللا؛ شكر القوة البدنية استعمال البدن يف 

أي أن أحدمها أعم من اآلخر من وجه؛ فباعتبار أن احلمد يكون لكمال احملمود وإلنعام  ,وخصوصا وجهيا

سان يكون أخص من الشكر؛ الشكر باعتبار كونه احملمود يكون أعم من الشكر؛ وباعتبار أن احلمد يكون بالل

أخص من احلمد؛ يقول الشاعر: متعلقا بالقلب واللسان واجلوارح أعم من احلمد؛ وباعتبار أنه يف مقابلة نعمة 

  ؛ة    يدي ولساين والضمري احملجباأفادتكم النعماء مين ثالث

يتفقان يف ما إذا محد اهللا سبحانه  ,مها متباينانوذا التقرير نعرف أنه ليس بني احلمد وبني الشكر ترادف بل 

فهذا يعترب شكرا ومحدا؛ وخيتلفان فيما إذا محد اهللا على   ,شرب فقال احلمد هللا وأكما لو أكل   ,تعاىل على نعمته

  وإذا شكر اهللا جبوارحه فليس هذا من باب احلمد . ,كماله فهنا ال يكون هذا من باب الشكر

من جاء  ((مباذا جيزيهم ؟ بني اهللا سبحانه وتعاىل هذا امل يف قوله:  الشاكرين ))وسيجزي اهللا  ((وقال: 

 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )) (( بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال مثلها ))

  إىل سبعمائة ضعف .هذا جزاء؛ وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا يضاعف احلسنة إىل عشر حسنات 

  :مث قال؛ نأخذ الفوائد

وما  ((يف هذه اآلية: بيان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشر يلحقه املوت كما يلحق مجيع الرسل؛ لقوله: 

  )) .... محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 

إال رسول قد خلت من قبله  ((وال إهلا فيعبد؛ لقوله: وفيها أيضا: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس ربا فيدعى 

  الرسل )) .

قد خلت من قبله الرسل  ((ومن فوائدها: أنه ينبغي عرض الدليل بذكر النظائر ليقتنع اإلنسان مبا مسع؛ لقوله: 

  ماتوا أو قتلوا فإن ذلك يكون تسلية له .قد مادام الرسل السابقون  :فإن من مسع هذا اقتنع وقال ))

 قد خلت من قبله الرسل )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم خامت الرسل؛ لقوله: 

وإذا كان الرسل كلهم قد خلوا من قبله  الرسل )) ((وأل هنا للعموم ومل يقل: قد خلت من قبله رسل؛ بل قال: 

  لزم من ذلك أن يكون هو آخرهم .

  .)) أفإن مات أو قتل ((ومن فوائد هذه اآلية: جواز موت الرسول عليه الصالة والسالم وقتله؛ لقوله: 

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل  ((فإن قال قائل: يشكل على هذا أن اهللا قال يف الشهداء: 

فإذا   أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون ))وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا  أحياء عند ربهم يرزقون )) ((

  كان هذا يف الشهداء فكيف يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ميتا مع أنه أفضل من الشهداء ؟



واجلواب عن ذلك أن نقول: إن احلياة حياتان: حياة دنيوية جسدية وهي حياة الدنيا؛ وحياة برزخية ليست  

لشهداء؛ واألنبياء أفضل من الشهداء حيث حرم اهللا على األرض أن لملن ؟ كحياة الدنيا فهذه هي اليت تثبت 

فاألنبياء أجسادهم باقية وحيام الربزخية أكمل  ,تأكل أجسادهم؛ وأما الشهداء فقد تأكل األرض أجسادهم

  من حياة الشهداء بالشك .

أفإن  ((يف قربه؛ لقوله:  أو زعم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حي : الرد على من توهممن فوائد هذه اآلية

لضرورة من النقل املتواتر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقتل؛ أليس كذلك ؟ فإنه وحنن نعلم با مات أو قتل ))

ما زالت أكلة خيبر  (ولكن ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال:  ,ما قتل بسيف وال برمح، مات على فراشه

ت اإلنسان؛ فهذا يدل على أن عرق يف اإلام إذا انقطع ما :األر ) بهر منيوهذا أوان انقطاع األ ,تعاودني

إن النبي صلى " الزهري قال:  هالشاة املسمومة يف خيرب كان له أثر يف موته؛ وهلذا قال بعض التابعني وأظن أكله

ولكن اهللا تعاىل أمد يف عمره حىت تأخر؛ وهذا ليس ببعيد،  ؛" اهللا عليه وسلم كان شهيدا ألن اليهود قتلوه

يشاف  ( ما زال أثرها في لهواتي )ألن أكلة خيرب كما ثبت عن النيب عليه الصالة والسالم:  ,هذا ليس ببعيد

، واحد من الصحابة الذين أكلوا معه مات؛ , وهلذا مات بعض الصحابةاته أثر السم؛ السم كان شديدايف هل

  سول عليه الصالة والسالم مل يبلع اللحم الذي أكل .لكن الر 

من فوائد هذه اآلية: أن االرتداد عن اإلسالم انقالب على العقب؛ وال خيفى علينا ماذا يكون أثر االنقالب على 

العقب، انقالب على أعقام وهو كذلك ألن الذي على اإلسالم ميشي على برهان ونور، ميشي على صراط 

  مستقيم .

أنتم  :؛ فإننا نقول هلمإن اإلسالم رجعية ورجوع إىل الوراءفوائد اآلية: الرد على امللحدين الذين يقولون ومن 

؛ ألن اإلسالم حيث على كم؛ أما من متسك باإلسالم فإنه التقدميأنتم الذين انقلبتم على أعقاب ,الرجعيون

واآليات كلها  مغفرة ))سابقوا إلى  ات )) ((استبقوا الخير  سارعوا إلى المغفرة )) (( (( :التقدم لكل فضيلة

يقدم قومه يوم  ((لكن ليس التقدم إىل الكفر الذي قال اهللا عن زعيمه:  ,تدل على أن اإلسالم يأمر بالتقدم

تقدم إىل جنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني؛ املهم أن هذه اآلية ال ولكنه القيمة فأوردهم النار ))

: إن التمسك باإلسالم هو امللحدين الذين زعموا أن التمسك باإلسالم رجعية؛ فنقول هلم من ؟على رد فيها 

  ، والتخلف عن اإلسالم هو الرجعية .التقدم

ومن ينقلب على عقبيه فلن  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل غين عن طاعة الطائعني؛ لقوله: 

  يضر اهللا شيئا )) .



وأنه لن يضره شيء؛ ولكن إذا قال قائل: أليس اهللا تعاىل قد قال يف   ,انتفاء الضرر عن اهللاومن فوائد اآلية: 

يؤذيني ابن  (؟ ويف احلديث القدسي: إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة ))  ((كتابه: 

  فأثبت األذية هللا ؟آدم يسب الدهر ) 

ذى ولكن ال يتضرر؛ وأضرب ضرر؛ ال يلزم من األذية الضرر؛ فاهللا تعاىل قد يتأمن األذية اليلزم فاجلواب: أنه ال 

لو أن شخصا جلس إىل جنبك وقد أكل بصال أو شرب دخانا؛ ألست تتأذى برائحته ؟ بلى؛ ولكن  لك مثال:

عاىل هل تتضرر ؟ ال تتضرر؛ إذا رأيت شيئا مكروها فإنك تتأذى ولكن ال تتضرر؛ إذا ال يلزم من كون اهللا ت

  يتأذى أن يتضرر .

ووجهه أن اجلزاء أضيف إىل  وسيجزي اهللا الشاكرين ))؛ ((من فوائد اآلية الكرمية: احلث على الشكر؛ لقوله: 

اهللا؛ فدل على عظمه؛ ألن الثواب من العظيم عظيم؛ وهلذا كانت احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل 

  أضعاف كثرية .

وسيجزي اهللا  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز اإلطالق يف الكالم إذا جاء مفسرا يف موضع آخر؛ لقوله: 

والشريعة  ,ولكنه قد بني يف نصوص أخرى ,فإن هذه اآلية جمملة مل يبني اهللا تعاىل كيف هذا اجلزاء الشاكرين ))

ا جتده جممال يف مكان جتده مبينا يف مكان يفسر بعضها بعضا، ويقيد بعضها بعضا، و خيصص بعضها بعضا، وم

فتحرص وتبحث  ,جممال فإن نفسك تتطلع إىل بيان هذا امل , ألن الشيء إذا أتاكآخر؛ وهذا من متام الشريعة

  وحىت تكون ملما يف كل وقت جبميع النصوص . ,وتقارن بني األدلة وتقرن بعضها إىل بعض حىت يتبني لك األمر

فلن يضر  ((كرمية: أن اخللق لو كانوا كلهم على الردة فإن اهللا تعاىل لن يتضرر بذلك؛ لقوله: ومن فوائد اآلية ال

  يشمل أي ضرر كان سواء كان من فرد أو من مجاعة. ,وهذا عام اهللا شيئا ))

   ؟ ا أو غري شهيدشهيدسواء كان احلياة الربزخية يشرتك فيها مجيع األموات إن  ...: السائل

نه ترد إليه روحه أ وردألنه يف الربزخ غاية ما  ,غري الشهيد ما هذه احلياة؛ ما هي هذه احلياة ,أبداال، ال : الشيخ

  من أجل الرد على امللكني فقط؛ لكن أولئك أحياء دائما حىت يبعثون .

 ء,خامت األنبيا هأن وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل )) ((: : قلنا أنه نستدل بقوله تعاىلالسائل

هذا : الشيخ ؟(( ما المسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ))اآلية:  وورد يف

صحيح، هذا يدل على العموم؛ وهلذا ليس بني حممد وعيسى أحد من الرسل؛ فإذا جاءت اآلية األوىل عامة يف 

  .د  قد خلت من قبله الرسل إال حمميعين ,عيسى تكون هذه اآلية خمصصة هلا

سيد الشهداء  افالنإن على مجيع الناس فهل نقول يف الدنيا النيب صلى اهللا عليه وسلم له السيادة املطلقة : السائل



   ؟ ...

  هري؛ : أي نعم على رأي الز الشيخ

  ؟ أن محزة سيد الشهداء يتعارض مع احلديث القول لنا هذا : قالسائل

سيد الشهداء من التابعني الذين تبعوا الرسل، أقول سيد الشهداء من الذين تبعوا  , يعينال ما يتعارض: الشيخ

  أما الرسول فينفرد . ,يعين من األمم ,الرسل

   ؟ ما ميوت يده سرق وقطعواالسارق إذا : قلنا أن األر عرق إذا انقطع مات اإلنسان, السائل

من حني ما تقطع يده  ,جيب أن يكون هناك زيت يغلى :؛ وهلذا قالواوا يده جيب أن حتسمطيب إذا قطع: الشيخ

   تغمس يف هذا الزيت من أجل أن يقف الدم، لو ترك لنزف ومات .

  ؛ ؟ لكن املراد إذا قطعت اليد حىت لو سكر الدم: السائل

  لو سكر ما ميوت معروف . ,ال: الشيخ

   احلمد هللا ؟ منهل جيوز أن يقال بعد األكل الشكر هللا بدال : السائل

  شيء, ما فيها : صحيح, الشيخ

  ورد كثريا,  الذيهو احلمد  إن ما يقال: السائل

  ؟ نقول ال بأس, ال أو الشكر هللا  :يقولجيوز أن أنت قلت هل : الشيخ

  : لكن ما هو األفضل ؟ السائل

 )ا كلة فيحمده عليهاألعبد يأكل الإن اهللا ليرضى عن ( احلديث: حسب احلال،  حسب احلال، أقول: الشيخ

  شكر يف نفس الوقت .ا وهو ويكون هنا محد

وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

الدنيا نؤته ومن يرد ثواب اآلخرة نؤتها منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما 

في سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا واهللا يحب الصابرين وما كان قولهم إال أن قالوا  وهنوا لما أصابهم

  ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )).

 (( ذن اهللا ))وما كان لنفس أن تموت إال بإ ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

أي ميتنع غاية االمتناع ألي نفس من األنفس أن متوت إال بإذن اهللا؛ مهما حاول  ما كان لنفس أن تموت ))

لممتنع لفإا  ))ما كان (( الناس أن مييتوا أحدا بدون إذن اهللا فإم لن يستطيعوا إىل ذلك سبيال؛ وإذا جاءت 

أي ما كان قدرا لنفس أن متوت إال  ن لنفس أن تموت إال بإذن اهللا ))ما كا ((إما شرعا وإما قدرا؛ فهذه اآلية: 



نكرة يف سياق النفي فتعم كل نفس من اآلدميني وغري اآلدميني، ال ميكن ألي  لنفس )) ((بإذن اهللا؛ وقوله: 

وحيصل هذا  ,، مفارقة احلياةاملوت هو مفارقة احلياة )) أن تموت ((نفس أن متوت إال بإذن اهللا؛ وقوله: 

وذلك ألن الروح تتصل باجلسد اتصاال تاما وتنفصل منه انفصاال ناقصا  ,بانفصال الروح عن اجلسد انفصاال تاما

وإذا مات  ,وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص ,وتنفصل منه انفصاال تاما؛ فإذا كان اإلنسان يقضا فاالتصال تام

ن تعود إليه يف قربه عودا ليس على الوجه الذي هي عليه يف الدنيا؛ اإلنسان فهو انفصال تام؛ ولكن هذا ال مينع أ

ألن حياة الربزخ ختالف حياة الدنيا؛ فاإلنسان يف قربه تعاد إليه روحه وجيلس وخياطب ويتكلم ويفهم؛ ولكن 

يكون ورمبا  ,بالرتاب الذي فوقه ...إذ أنه  ,دنيا هللك فورا, ألا لو كانت حياة ليست هذه احلياة كحياة الدنيا

   غرقا يف ماء أو حمرتقا بنار.

ألن إذن اهللا تنقسم إىل قسمني: إذن كوين؛  ,إذن هنا يراد ا اإلذن الكوين أن تموت إال بإذن اهللا )) ((وقوله: 

وهو حتت املشيئة قد يقع وقد ال يقع؛ فمثال  ,وإذن شرعي؛ فاإلذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا

 اإلذن هنا شرعي وليس بكوين )) أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا ((عزوجل: يقول اهللا 

 قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون )) ((ألن اهللا قد أذن به كونا؛ لكنه مل يأذن به شرعا؛ وكذلك قوله تعاىل: 

يعين ال ميكن أن متوت إال إذا أذن  ,ي إذن كوينفه إال بإذن اهللا )) (( :هنا اإلذن شرعي؛ أما يف مثل هذه اآلية

هذه مصدر مؤكد  كتابا  كتابا مؤجال )) ((أي بقضائه وقدره؛  إال بإذن اهللا )) ((اهللا بذلك كونا؛ وقوله: 

ال يتجاوزه وال يقصر عنه؛ هذا الكتاب  ,أي أن املوت مكتوب كتابا مؤجال حمددا حبد معلوم للجملة اليت قبله,

يموت يف اليوم الفالين يف الساعة الفالنية من الشهر الفالين؛ سكتب: يكتب يف ليلة القدر بأنه يكتب يف عدة  

ب رزقه وأجله وهذه كتابة سنوية؛ ويكتب أيضا إذا كان اإلنسان يف بطن أمه حني يبعث إليه امللك ويؤمر بكت

 وعمله وشقي أو سعيد .



يموت يف اليوم الفالين يف الساعة الفالنية سهذا الكتاب يكتب يف عدة كتب: يكتب يف ليلة القدر بأنه : الشيخ

  من الشهر الفالين؛ وهذه كتابة سنوية.

ويكتب أيضا إذا كان اإلنسان يف بطن أمه حني يبعث إليه امللك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو  

  سعيد .

كتابا مؤجال  (( :احملفوظ قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة؛ فهذه كتب ال تتغريويكتب يف اللوح 

  ال يزيد وال ينقص .)) 

جواب الشرط؛ ويف كل  نؤته )) ((و يرد )) (("من" شرطية وفعل الشرط  ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها )) ((

وأما يف جوابه فاحلذف من  ,من وسط الكلمة نعم ؟ أما يف فعل الشرط فاحلذف ,من فعل الشرط وجوابه حذف

أصلها: نؤتيه  نؤته )) ((أصلها: يريد فحذفت الياء اللتقاء الساكنني؛ و يرد )) ((آخر الكلمة؛ ألن قوله: 

أي من يرد اجلزاء  من يرد ثواب الدنيا )) ((فحذفت الياء للجازم؛ ألن الفعل املعتل جيزم حبذف حرف العلة ؛ 

وليس نعطه كل الدنيا؛ فاإلنسان قد  منها )) ((أي نعطه  نؤته )) ((نيا فإن اهللا تعاىل يؤته منها يف الدنيا من الد

مثال من يرد  من يرد ثواب الدنيا نؤته منها )) ((وإمنا يؤتى منها  ,يريد شيئا كثريا من الدنيا ولكن ال حيصل له

والزوجات واملراكب األثرية وما أشبه ذلك من يرد هذا يؤته اهللا منها؛ ألن من يرد هذا  ,القصور واألموال الكثرية

املوجد؛ وهلذا  بهفإذا كان البد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام حيصل أليس كذلك ؟ البد أن يسعى له؛ 

واضح يف أن اهللا ال  نؤته منها )) ((فيقدر اهللا األسباب حلصول ما أراده من الدنيا؛ وقوله:  نؤته منها )) ((قال: 

ما أراده مبعىن أن اهللا ال يعطيه كل ما يريد؛ منها؛ وهذا حيتمل أن يكون عائدا إىل يؤتيه كل الدنيا وإمنا يؤتى 

وحيتمل أن يكون عائدا إىل الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه اهللا كل ما أراد؛ وعلى كل تقدير فهذه 

عجلنا له فيها ما نشاء  ((يعين الدنيا  من كان يريد العاجلة )) ((اإلسراء وهي قوله تعاىل:  اآلية مقيدة بآية

فإن كثريا من الناس يريدون الدنيا  ,وهذا يؤيده الواقعما نشاء ))  ((، قال: ومل يقل عجلنا له ما يريد لمن نريد ))

؟ ألن اهللا قيد هذا  حيصلوا؛ أليس كذلك ويسعون هلا بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وآنافهم ولكن ال

ما نشاء لمن  ((ال ما يشاء هو؛  عجلنا له فيها ما نشاء )) ((قيده يف سورة اإلسراء بقوله:  ,العموم الذي هنا

   ق يقيد بذلك.هنا هذا اإلطال ما نشاء نريد )) (( :فقيد املعجل واملعجل له نريد ))

وال ميكن  ,ألن اآلخرة درجات خيتلف فيها الناس ,اآلخرة كلها وال نعطه ))نؤته منها  ومن يرد ثواب اآلخرة ((

ولكنها ختتلف عن  نؤته منها )) ((ولكن يعطى من اآلخرة؛ وهلذا قال:  ,أن يعطى اإلنسان مجيع درجات الناس

خرة ليست هي  فعطية اآل بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى )) ((كما قال اهللا تعاىل:   ،عطية الدنيا



ومن أراد اآلخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك   ((كعطية الدنيا بل هي أعظم؛ وهلذا قال يف آية اإلسراء: 

فدل ذلك على أن من أراد اآلخرة فهو من  وسنجزي الشاكرين )) ((وهنا قال:  كان سعيهم مشكورا ))

أتى حبسنة أعطي عشر حسنات إىل سبعمائة الشاكرين، وسيجزي اهللا عزوجل الشاكرين بفضله الواسع؛ من 

فسيئاته تكفر عنه يف آخر قطرة من  ,بغ الوضوء؛ اآلن يتطهر اإلنسان يف بيته فيسضعف إىل أضعاف كثرية

قطرات املاء، فإذا تشهد فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء؛ إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر 

ا درجة وحط عنه ا خطيئة؛ هذا أيضا  له الصالة مل خيطو خطوة واحدة إال رفع اهللا يريد املسجد ال خيرجه إال

حط اخلطيئة؛ ثواب كثري عظيم يف عمل  :رفع الدرجة والثاين :كل خطوة لك فيها فائدتان؛ األوىل  ,ثواب كثري

م صل عليه اللهم اغفر الله :قليل؛ فإذا دخل املسجد وصلى مل تزل املالئكة تصلي عليه مادام يف مصاله تقول

؛ دعاء من املالئكة سخرهم اهللا عزوجل؛ فأنت ترى أن من أراد اآلخرة فهو من الشاكرين وسيجزي ارمحهاللهم  له

  اهللا الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعماهلم .

  . كتابا مؤجال )) ((يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن آجال األنفس حمددة؛ لقوله: 

 ,من الغمثانيا: تسلية أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قيل هلم إن حممدا قد قتل فأصام ما أصام 

إن   وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال )) (( ه:فقال اهللا هلم ال ميكن أن يقتل حممد قبل أجل

جتزعون، ملاذا جتزعون إذا قيل  ذا ينته أجله بقي إىل األجل احملدد؛ فلماكان اهللا قد أى أجله فإنه ينتهي وإن مل

وهذا شيء مؤجل عند اهللا عزوجل وبإذنه؛ وما كان مؤجال عند اهللا وبإذنه فإن  ,إن حممدا قد مات أو قد قتل

  اإلنسان جيب عليه أن يستسلم له ويصرب عليه ويرضى به.

وما كان صادرا عن  إال بإذن اهللا )) ((شيء حىت املوت خملوق هللا؛ لقوله: أن كل إثبات ومن فوائد اآلية الكرمية: 

  الذي خلق الموت والحيات )) . ((إذن فهو خملوق؛ ويدل هلذا قوله تعاىل: 

كتابا مؤجال  ((ومن فوائد اآلية: أنه ال ميكن أن يتقدم اإلنسان أو يتأخر عن األجل الذي قدره اهللا له؛ لقوله: 

ولن  ((ومنها:  إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون )) ((يات منها قوله تعاىل: ويؤيد هذا آ ))

  يؤخر اهللا نفسا إذا جاء أجلها )) .

من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في  (فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

  فإن هذا يفيد بأن اإلنسان إذا وصل رمحه زيد يف عمره ؟ أثره فليصل رحمه )

أن يبسط له في رزقه ( كبسط الرزق، واحلديث يقول: ـ  مد األجل  فاجلواب عن ذلك أن يقال: هذا ـ أعين

؟ مكتوب؛ فقد بني الرسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل اإلنسان  والرزق مكتوب أو ال)  وينسأ له في أثره



األجل ميدد إذا وصل اإلنسان رمحه وال فرق؛ وهذا كقولنا: من أراد أن يولد له فليتزوج؛ صحيح رمحه؛ فكذلك 

ال يعدوا أن  ) من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره (؟ صحيح؛ وال يعدوا احلديث:  ال أوهذا 

لرحم وعمر عند صلة عمر عند قطيعة ا ,وليس معناه أن اإلنسان له عمران ,يكون بيانا لسبب طول العمر

عمر واحد مقرون بسبب؛ ما هو السبب ؟ صلة الرحم؛ فإذا وصل  هالرحم؛ ألن املعلوم عند اهللا واملكتوب عند

يوضح ذلك أنك تقول: إذا  :؟ بالسبب؛ كقولنا أيضا اإلنسان رمحه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بأيش

هل  ,رمق يف احلياة أتينا له بطعام فأكل وعاشاإلنسان على آخر أو ال ؟ فهذا أكل اجلائع سلم من املوت؛ صح 

ملدة دقيقة واحدة ملات؛ فهذا ال نقول له عمران؛  مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام ,نقول إنه كان له عمران

ام؛ ؟ هذا الطعام، سببه هذا الطع نقول له عمر واحد؛ لكن سبب اندفاع املوت عنه الذي حصل من اجلوع أيش

كغريه من   الرحمهو صلة اإلنسان وجد أن سبب زيادة العمر الذي فاملسألة ليست فيها إشكال إذا تأملها 

من أراد اجلنة فليعمل عمال صاحلا وهو مؤمن باهللا؛ هل نقول إن  :األسباب اليت حيث الشارع عليها؛ أيضا نقول

اإلنسان له حاالن حال يكفر وحال يؤمن ؟ أو نقول هذا قد قدره اهللا بقضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل 

حد ثاين أو األول ؟ الثاين؛ هكذا الذي وصل رمحه نقول هذا من األول مل يكن له إال عمر واال؟ اجلواب  اجلنة

مبين على سبب وهي صلة الرحم؛ إذا فاملراد من احلديث حث الناس على صلة الرحم اليت هي سبب لطول 

  العمر .

إن  :حيث أثبت لإلنسان إرادة؛ واجلربية يقولون من يرد )) ((ومن فوائد هذه اآلية: الرد على اجلربية؛ لقوله: 

  ة؛ ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على قوهلم .وأنه يفعل بدون اختيار وال إراد ,اإلنسان ليس له إرادة

ومن يرد ثواب  (( ومن ثواب الدنيا )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الناس هلم مشارب ولكل مسلك؛ لقوله: 

  وهو كذلك . اآلخرة ))

لدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ا ((ومنها: أن اإلخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء ال يدل على حله؛ فقوله: 

ال يدل على حل إرادة اإلنسان الدنيا بعمله، ال يدل عليه إمنا هو خرب عن ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها )) 

أمر وقع؛ واحلل واحلرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع؛ ومن مث يتبني خطأ من قال إنه ال يشرتط للمرأة حمرم يف 

؛ ألن هذا اج من صنعاء إىل عدن ال ختشى إال اهللا وال ختاف على نفسهالسفر ألن الرسول أخرب أن الضعينة ختر 

) لتتبعن سنن من كان قبلكم  (له شرعا؛ أمل يقل الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  اوليس إقرار  ,إخبار عن الواقع

والنصارى  ؟ بلى قال ذلك؛ هل يعين هذا أنه جيوز أن نتبع سنن اليهودفمن ) (اليهود والنصارى ؟ قال:  :قالوا



شيء وقوعا ال يدل عن جوازه شرعا؛ يؤخذ جوازه أو عدم البأننا سنتبعها ؟ أبدا؛ فاإلخبار عن  ألن الرسول أخرب

  جوازه من أدلة أخرى .

وهذا ال يكون له من عمله إال ما ناله من  ,أن اإلنسان قد يريد بعلمه أن ميدح عند الناس من فوائد هذه اآلية:

الدنيا فقط ـ نسأل اهللا السالمة ـ يعين مثال إنسان يصلي ليقال جمتهد يف العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال  

ألن كل هذه من ـ  عمله الصاحل هذه األمور الدنيويةتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك؛ هذا الذي يريد باكرمي، يق

من كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن كان  (( :ليس له حظ يف اآلخرة، ليس له حظـ نيا أمور الد

  يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في اآلخرة من نصيب )) .

أن فإن هذا يدل على  وسنجزي الشاكرين ))؛ ((؛ لقوله: الدنيا على اآلخرة ومن فوائد اآلية الكرمية: إيثار إرادة 

  اآلخرة فإنه من الشاكرين الذين جيزيهم اهللا عزوجل . من أراد

دائر بني أمرين، بني عدل ـ اجلزاء عن العمل  ثبات اجلزاء على العمل؛ وهذا ـ أعينومن فوائد اآلية الكرمية: إ

وميتنع األمر الثالث وهو الظلم بالنسبة هللا عزوجل؛ والذين جيازون العمال على أعماهلم ينقسمون يف  ,وفضل

   ءهم إىل ثالثة أقسام، وآدم يبينها لنا ؟جزا

   عدل، وفضل، وظلم؛: الطالب

الذين جيازون العمال؛ وهلذا جند اآلن العمال عند كفالئهم من الكفالء من  عدل، وفضل، وظلم؛ : نعم,الشيخ

الظلم ممتنع، يظلمهم ومنهم من يعطيهم حقهم كامال ومنهم من يزيد؛ أما بالنسبة جلزاء اهللا سبحانه وتعاىل فإن 

  . وسنجزي الشاكرين )) (( :ممتنع على اهللا ال عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعاىل

من فوائد اآلية أيضا: احلث على الشكر؛ ألن اإلخبار بأن اهللا جيزي الشاكرين يراد به احلث على الشكر؛ 

يث يشعر اإلنسان بنفسه أن هذه النعمة إنه يتعلق بالقلب واللسان واجلوارح؛ فبالقلب حب :والشكر قال العلماء

يعين  ,من اهللا عزوجل ال من حوله وقوته، أي ال من حول اإلنسان وقوته ولكنها بفضل اهللا؛ باللسان ؟ يشكر اهللا

يتحدث بنعمة اهللا، بلسان احلال وبلسان املقال؛ فلسان املقال أن يقول: أمحد اهللا الذي فضلين على كثري ممن 

اهللا الذين أعطاين الولد، أمحد اهللا الذي أعطاين املال، أمحد اهللا الذي يسر يل بيتا، وما أشبه  ، أمحدخلق تفضيال

فإن اهللا حيب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته  ,ذلك؛ وبلسان احلال أن يظهر أثر النعمة على العبد

ثياب اخليش أو ما أشبه ذلك هل لثياب اخللقة أو بإىل الناس با ماال وخرجاإلنسان عليه؛ وعلى هذا فإذا آتى اهللا 

  ال، : الطالب؟  يعد شاكرا



هذا فقري ما أنعم اهللا عليه بشيء؛ فيكون هذا املظهر  :هذا من رآه قال ,أليس هذا زهدا ؟ ليس بزهد: الشيخ

  .أن اهللا مل ينعم على هذا الشخصعن أيش ؟ منبئا عن 

أن يقوم اإلنسان بطاعة اهللا؛ إذا أنعم اهللا عليه مبال يتصدق منه، بعلم ينشره، جباه  :بالفعل وهو الثالثطيب, 

, وينشدنا هذا البيت الشاعريقول يتوسط للناس ويشفع هلم، وما أشبه ذلك؛ هذا من الشكر بالفعل؛ وعلى هذا 

لشكر يتعلق بالقلب يف كون ا فآدم، فإن مل يكن فاآلدم الثاين,فإن مل يكن  يف الشكر, موسىعبد الرمحن 

  فإن مل يكن فرشيد ؟  ,أنشدناكم بيتا فيما مضى ,واللسان واجلوارح

  يقول: : الطالب

  ؛يدي ولساين  والضمري احملجبا  أفادتكم النعماء مين ثالثة   

 أحسنت؛ وابن القيم ذكر أن اهللا يسر له شيخ اإلسالم ابن تيمية وأخرب أنه ال يستطيع أن جيزيه بيده وال: الشيخ

  لسانه، مرت علينا هذه يف النونية .

  ))  ...وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير  ((مث قال اهللا سبحانه وتعاىل: 

كائن من نيب؛   وكائن من نبي )) ((هذه واحدة؛ والثانية:  وكأين )) ((أوال القراءات يف هذه اآليات كما يلي: 

قاتل  قتل )) و(( ((فيها قراءتان:  قاتل )) (( :الثالثباهلمزة؛  نبيء )) نبي )) و(( ((ثاين نيب فيها قراءتان: ال

  قاتل معه ربيون )). (( :والذي معنا مصحف فيها)) 

الصحيح أا كلمة غري مركبة يعين بسيطة، البسيطة يعين عند النحويني يعنون ا غري املركب؛ فإذا  كأين )) ((

 مركبة؛ وقال كلمة بسيطة غري  كأين )) ((؛ فالصحيح أن قالوا هذه كلمة بسيطة يعين غري مركبة من كلمتني

الكاف كاف التشبيه وأي االستفهامية؛ ولكن الصحيح خالف ذلك؛ الصحيح أا كلمة بعضهم إا مركبة من 

فهي إذا  معناها كم من نيب؛ كأين من نبي )) (( :م؛ وأن معىنكَ بسيطة نطق ا العرب هكذا كما نطقوا بِ 

على اللغتني هي مبنية على سكون النون؛ أما  كائن )) كأين )) أو (( (( :للتكثري وهي مبنية على السكون

 كأين )) (( جار وجمرور مميز لـ من نبي )) ((؛ وقوله: احملها من اإلعراب فهي مبتداء واجلملة اليت بعدها خربه

واأللفاظ املبهمة حتتاج إىل متييز؛ من ذلك مثال  ,اظ املبهمةمن األلف كأين )) (( ؛ألن كأي من األلفاظ املبهمة

؛ عندي عشرون؛ عشرون أيش ؟ مبهمة حتتاج إىل متييز، عشرون ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من األشياء املبهمة

 ىلمن األلفاظ املبهمة اليت حتتاج إ كأين )) ((رجال، عشرون كتابا، عشرون بيتا، عشرون سيارة، وما أشبهها؛ 

   .(( كأين من نبي )) :ورا مبنمتييز ومتييزها يأيت بعدها جمر 



ثري من األنبياء هذا معىن الكلمة, ك  كأين من نبي )) (( :يعين كثري من األنبياء هذا معىن قاتل معه )) ((وقوله: 

اختلف املفسرون فيها؛ فبعضهم وقف عليها  قتل )) ((أو  قاتل )) ((كلمة   قاتل معه ربيون كثير )) ((وقوله: 

 معه ربيون كثير )) ((مث استأنف فقال:  وكأين من نبي قاتل )) ((أو  وكأين من نبي قتل )) ((وقال يف قراءته: 

خرب مقدم؛ واجلملة  و(( معه ))مبتداء  ربيون )) (( :مجلة مكونة من مبتداء وخرب معه ربيون )) (( :وتكون مجلة

يعين قتل واحلال أن معه ربيني   قاتل )) (( أوقتل ))  ((يف موضع نصب على احلال، على احلال من الضمري يف 

  أو قاتل. ,كثريا

 قتل معه ربيون كثير )) ((مجلة مستقلة يوقف عليها مث يستأنف فيقال:  وكأين من نبي )) ((وقيل: إن قوله: 

أرسل وبعث وأيد باآليات واتبعه ناس فقتل معه ويف صحبته ربيون كثري؛ وعلى هذا يعين وكأين من نيب وجد و 

النبي  (( :ويكون ,قاتل )) ((: وفاعل على قراءة قتل )) ((نائب فاعل على قراءة:  ربيون )) (( :القول تكون

  ساملا ؟ على هذا التقدير الثاين ؟  هنا مقتوال أو ))

  ساملا، : الطالب

  ساملا؛ أما على األول فيكون مقتوال .يكون : الشيخ

سبحانه ن اهللا وقلنا أ وغريه, ذو القرننييذكر املؤرخون أن ممن ملك الدنيا منهم بارك اهللا فيك يا شيخ ! : السائل

   ؟ لعباده إال الشيء اليسرييعطي  وتعاىل ما

ها؛ ولكن يقال أنه من الذين ملكوا ألن ذا القرنني ما ملك الدنيا كل ,ال يعطيهم الدنيا كلها، هذا صحيح: الشيخ

  . ىل أمريكا ما جتاوز البحر احمليطنه مل يصل إ, فإالدنيا حسب ما اطلع عليه الناس يف ذلك الوقت

   زيادة العمر بغري هذا التفسري ؟: هل فسر أحد السائل

يعين يبارك له  ,إن املراد بذلك بركة العمر :األجل؛ قالوا م ظنا منهم أنه ليس املراد امتدادبعضه ,أي نعم: الشيخ

أو ينسأ له يف أجله أي يعين أن ذكره بعد موته يطول؛ واإلنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه حي، قال اهللا  ,يف عمره

  املتنيب يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ))؛ ((تعاىل: 

  ؛... قاتهما     تهكر الفىت عمره الثاين وحاجذ 

بعد موته خبري؛ فهذه ثالثة آراء: إما أن يكون املراد بذلك ذكره بعد وفاته باخلري؛  أنه يذكر املراد بذلك :فيقول

وإما أن يكون املراد بذلك الربكة يف عمره؛ والصحيح أا الزيادة الفعلية يف عمره؛ وأن املكتوب عند اهللا املعلوم 

  .وف يصل رمحه وميتد عمره عنده هو أن هذا الرجل س



وإن مل وصل رمحه فهو الثاين,  إن نعند امللك أجالله يكتب أنه يقال للملك, ذكر شيخ اإلسالم : شيخ السائل

  ؟ ؛ هل عليه دليل ..يصل 

يمحوا اهللا ما يشاء ويثبت عنده  ((ليس عليه دليل، ليس عليه دليل إال أن يدخله أحد يف قوله تعاىل: : الشيخ

مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا يف كل شيء حىت يف بسط الرزق، حىت يف بسط الرزق لكن و  الكتاب ))أم 

كل شيء حيتمل هذا وهذا   :يعين لو صح هذا نقول وحىت يف املال وحىت يف اجلنة أيضا؛ ,وحىت يف النكاح الزواج

  لكن هذا حيتاج إىل دليل . ,يكون امللك قد قيل له ذلك

فاملؤمن إذا دخل اجلنة  ,له كل شيء حبسب ما يفعله يكتبإذا كان اإلنسان هللا إليك, : شيخ أحسن االسائل

فيعين هل يكون لكل إنسان  ),هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار لو أنك عصيت اهللا (  :يقال له

   سب عمله ؟حبيف النار مقعد خاص و مقعد خاص يف اجلنة 

وهذا  ,؛ يقال هذا مقعدك لو كنت كافراألجل يعرف قدر نعمة اهللا عليهمعلوم وهو يذكر ذا  ,أي نعم: الشيخ

هذا مكانك لو مل تكن ذا اخللق  :مثل ما لو قلت لشخص أكرمته ,مقعدك حني كنت مؤمنا وقد حصل له

   .لالنبي

   ؟نقول مثل العمر لكن اهللا علم مبا يفعله : السائل

هذا مقعدك لو عصيت اهللا؛ ألجل أن يفرح ويعرف فضل  :فيقال ,ن اإلنسان ما علماهللا علم لك ,نعم: الشيخ

  نعمة اهللا عليه .

كان اآلية حتتمل معان إذا  سابقة: قاعدة  وذكرمت ينسأ له في أجله ) (يف قوله: ثالث احتماالت  ذكرنا: السائل

   ؟ها عليه حنملبينها عارض ال ت

يبارك له يف  بأن ,لكن قد جيازى اإلنسان بربكته ,ما حيتملهما ,املعنيني اآلخرين ال، بس هنا ما حيتمل: الشيخ

كما نشاهد اآلن ممن يذكرون بعد   ,وهذا حىت يف غري صلة الرحم؛ وقد يذكر اإلنسان بعد موته ,عمره جزاء لعمله

  . هذااملعىن األول هو الظاهر، ما حنمل على  .موم من أهل العلم 

   ؟ وكأين من نبي )) ((أحسن اهللا إليك ! كأي تأيت مبعىن كم يف قوله تعاىل: : السائل

  . وكم من قرية أهلكناها )) (( :كم مبعىن كثرينعم يصح,  تكون تكثريية؛ : الشيخ

 أرنا اهللا جهرةالذين قالوا ملوسى  ,مث أحياهم بعد مومكما فعل ببين إسرائيل أن اهللا أهلك بعض األمم  : السائل

   ؟



 :أن حيييهم ألنه خاف من قومهسبحانه وتعاىل هؤالء أحيوا ألن موسى دعا اهللا عزوجل، دعا اهللا : طيب, لشيخا

من أصل؛ لكن هذه احلياة ليس بفعلهم  كتب هلم موت مث حياة  ,رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي )) ((

مع تعارض ي : قدالسائل اهللا له .السالم استجاب عليه الصالة و من أجل دعاء موسى هي إمنا  ,وال بعملهم

  ؟ احلديث 

مكتوب عند اهللا هكذا، هذه احلال اليت وقعت مكتوبة عند اهللا هكذا، هم  ذاه تعارض ألنيما  ,ال: الشيخ

لن نؤمن لك حىت نرى  :فقالوا ,وهم يسمعون كالم اهللا ,أرنا اهللا جهرة :أميتوا عقوبة هلم على فعلهم حني قالوا

   مث إن موسى عليه الصالة والسالم دعا ربه فأحياهم . ,صعقوا ,فعوقبوا باملوت م,يس إليهاهللا جهرة؛ وهذا ل

   ؟)  ال يرجعون اإين قضيت أم إليه( فقال:  كلمه اهللا فيه كفاحاالذي  والد جابر حديث : أليس يف السائل

إن هؤالء أحيوا ال ألجل  ما يتعارض ـ بارك اهللا فيك ـ ما يتعارض؛ والسبب يف هذا كما قلت لك: صح, الشيخ

كلها   شري إليهتموسى؛ وهات أيضا هات كل اآلية اليت ن من أجل درء املفسدة اليت تكون على لك ,أن ينعموا

أمام اهللا ألجل أن يعرفوا أنه ال مفر  الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت )) (( :لسببجاءت 

  ة معينة .بعده، قضي أكرمه اهللا بأن أماته مثوالذي مر على قرية  من اهللا إال إليه؛

وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا إال  ((تعاىل: تبارك و أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا : الشيخ

   ال، ما هو معناه قصدي الغرض منها ؟ ما املراد ذه اآلية ؟ )) مؤجال

وسلم حينما أشيع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قتل؛ فاهللا  تسلية لصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه: الطالب

  نه لن ميوت إال بعد أن ينتهي أجله ؛ : أعزوجل قال

  أحسنت بارك اهللا فيك .: الشيخ

   املراد باإلذن هنا ؟ إال بإذن اهللا )) ((قوله عزوجل: : الشيخ

  اإلذن الكوين ؟ : الطالب

  إذا على حسب ما يفهم من كالمك أن اإلذن ينقسم إىل كوين وغري كوين، ما هو الثاين ؟ : الشيخ

  إذن شرعي؛ : الطالب

   ما الفرق بني اإلذن الشرعي والكوين ؟ إذن شرعي؛: الشيخ

  اإلذن الكوين البد أن يقع؛ : الطالب

   ما فيه فرق ثاين ؟ ,فالبد أن يقع خبالف الشرعي؛ هذا واحدما أذن اهللا به كونا  ,نعم: الشيخ

  وأما الشرعي فهو حمبوب إىل اهللا؛  ,الكوين قد يكون حمبوبا إىل اهللا عزوجل وقد ال يكون حمبوبااإلذن : الطالب



  فال يأذن اهللا إال مبا حيب، متام .: الشيخ

  : أن اإلذن الكوين والشرعي جيتمعان يف حق املطيع والعاصي, الطالب

  : ال, هذه نسبة.الشيخ

   هل لك أن تأيت مبثال لإلذن الشرعي ؟: الشيخ

   ؛أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اهللا )) ((قوله تعاىل: : الطالب

  ؟ فنريد إثبات اإلذن الشرعي ,هذا يف النفي؛ واإلثبات ؟ هذا الذي ذكرت نفي اإلذن الشرعي: الشيخ

   ن ))قل آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترو  ((قوله:  :الطالب

  رشاد اإلذن الكوين مثل ؟  يا أحسنت .: الشيخ

  , (( فلن أبرح األرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي ))يوسف:  قول أخ :الطالب

  : ال هذا احلكم الكوين حنن نريد اإلذن الكوين.الشيخ

   ما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا ))و  ((قوله:  :الطالب

  .هذا إذن كوين صحيح : الشيخ

  هل هذه اآلية على إطالقها أو مقيدة ؟  ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها )) ((قوله: : الشيخ

  مقيدة؛  :الطالب

  مقيدة مباذا ؟ : الشيخ

  ؛ مقيدة مبشيئة اهللا :الطالب

ألن جواب الشرط واقع إذا وجد فعل منها, الذي يريد الدنيا البد أن يؤتيه اهللا تعاىل أن هذا ظاهر اآلية : الشيخ

  الشرط؛ 

  كل الدنيا بل من بعضها؛ ثواب  مقيدة بأنه ال يعطى  :الطالب

يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أراد ثواب الدنيا وإال  هولكن هل  نؤته منها )) (( :هذا معروف من اللفظ: الشيخ

  حيرم من الدنيا كلها ؟ دق

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد  ((تعاىل يف اإلسراء:  قولهآية اإلسراء بمقيدة ب :الطالب

((   

  أحسنت. لمن نريد )) ((ال ما يريد هو؛  من كان يرد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء )) ((أحسنت؛ : الشيخ

   ختمت ا اآلية إشارة ؟ وسنجزي الشاكرين )) ((قوله: : الشيخ



  ؛ د ثواب اآلخرة فهو من الشاكرينمن ير أن إشارة إىل  :الطالب

  وسنجزي الشاكرين )) . ((وسيعطى أكثر مما أراد ألن اهللا قال: : نعم, الشيخ

   قراءتان ؟ قاتل )) ((ذكرنا فيها  وكأين من نبي قاتل )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   قتل )) قاتل )) و (( (( :الطالب

  أحسنت.: الشيخ

  أيضا ؟  ربيون )) ((وذكرنا يف 

  ما ذكرنا ؟  :الطالب

  ذكرنا ؛ على كل حال نذكرها إن شاء اهللا .: ما الشيخ

بسم اهللا الرمحن  ,الفرق بينهما ظاهر؛ نبدأ الدرس اآلن إن شاء اهللا قتل )) (( وأقاتل ))  ((قوله: : الشيخ

 )) قتل ((قاتل؛ فقوله: يأي قاتل أعداءه ومل يقتل، وكأين من نيب قتل ولو مل  وكأين من نبي قاتل )) ((الرحيم: 

يعين ما أكثر األنبياء الذين  ,سواء قتل أم مل يقتلأي:  )) قاتل ((يعين سواء يف مقاتلة أو يف غري مقاتلة؛ وقوله: 

  قاتلوا، وما أكثر األنبياء ـ على القراءة الثانية ـ الذين قتلوا .

قاتل  ((مؤخر على تقدير أن الضمري يف  مبتدأ ربيون )) ((وهي خرب مقدم و ,مع ظرف معه ربيون )) ((وقوله: 

 ((لكن فيه وجه آخر يقول: إن  قاتل )) وكأين من نبي قتل )) أو (( ((يعود على النيب،  قتل )) )) أو ((

وبناء على هذا خيتلف اإلعراب؛ فتكون مع  قتل )) (( :فاعل على قراءةالأو نائب  قاتل )) ((فاعل  ربيون ))

ونائب  قاتل )) (( :فاعل على قراءة ربيون )) (( :ويكون قتل )) (( أو بـ قاتل )) (( ظرف مكان متعلقة بـ

وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعا على الربيني وليس على النيب؛  ,طيب قتل ))؛ (( :فاعل على قراءة

صار فيه  نبي )) ((فيه ضمري يعود على  قتل )) ((أو  قاتل )) (( :لنسبة للصحابة؛ فإذا كانوخيتلف احلكم با

 ربيون )) (( :تسلية للصحابة، تسلية للصحابة أن األنبياء قد قتلوا قبل حممد وقاتلوا؛ وعلى االحتمال الثاين أن

بالقتال أو القتل خاصا فيهم بل هو حابة مل يكن االبتالء صيكون فيها إشارة إىل أن ال ,فاعل أو نائب فاعل

فيكون املراد من اآلية شيء من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا ملا أصام يف  ؛سابق يف األمم املتقدمني

  واضح يا مجاعة اآلن ؟ )) ... فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اهللا وما ضعفوا  ((أحد؛ وهلذا قال: 

املراد بالنيب من أوحي إليه بالشرع ومل  من نبي )) ((من حيث اإلفراد فقوله:  هذا من حيث تركيب اجلملة؛ أما

يؤمر بتبليغه؛ ولكن مل ترد كلمة نيب يف القرآن إال مرادا ا الرسول؛ ألن النيب الذي مل يكلف بالرسالة مل يذكر يف 

ح والنبيين ا إليك كما أوحينا إلى نو إنا أوحين (( :القرآن بلفظ نيب، ليس يف القرآن لفظ نيب إال ويراد به الرسول



بل هو من أويل العزم من الرسل؛ وعلى  ,نه من الرسلونوح من املعلوم أ ))... براهيم من بعده وأوحينا إلى إ

  هذا فالقاعدة يا أخ ؟

على كل حال النيب عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه؛ والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر 

  بتبليغه؛ وهلذا مسي الرسول رسوال من الرسالة . 



ما ذكر يف  والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ وهلذا مسي الرسول رسوال من الرسالة؛ ولكن كل: الشيخ

  القرآن من األنبياء فهو رسول .

هذا يف احلقيقة ليس حمل  أشكل على بعض الناس قال: كيف يوحى إليه بالشرع وال يؤمر بالتبليغ ؟ ولكن

ويكون هذا من باب التذكري له إذا كان نبيا بعد  ,إشكال؛ ألنه ميكن اجلواب عنه بأنه أوحي إليه بالشرع ليتعبد به

رسل؛ مثال الثاين: آدم، فإن آدم نيب ومل يسبق برسل؛ ومثال بيان له إذا كان نبيا مل يسبق بالرسل، ومن باب ال

ومل يؤمروا بالتبليغ؛ فيكون إنباء اهللا هلم من باب  ,بين إسرائيل الذين ليس هلم أتباع ما وجد من أنبياء :األول

وإن كانوا مل يلزموا أن يبلغوا الناس؛ وذا يزول اإلشكال فيمكن  ,التفضل عليهم بذكر الشريعة السابقة وإحيائها

  أن ينبأ اهللا أحدا وال يأمره وال يكلفه باإلبالغ .

املقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة للقتل من اجلانبني  قتل )) قاتل )) أو (( ربيون )) (( قاتل معه ((وقوله: 

فإنه  ,لو وجدنا قرية ال يؤذنون مثال ,وهي أعم من القتل؛ وهلذا قد جتوز املقاتلة وال جيوز القتل؛ فالذين ال يؤذنون

ولكن نقاتلهم حىت يؤذنوا مثال؛ لو  , ما نقتلهميعين أننا إذا قدرنا على املعني ,جيب قتاهلم ولكن ال جيوز قتلهم

ولكن ال جيوز قتلهم؛ فالقتل أخص من  ,وجدنا قرية ال يصلون العيد فإنه جيب علينا قتاهلم حىت يصلوا العيد

مبعىن أنه ميكن أن جيوز القتال لقوم وال جيوز قتلهم؛ ومن ذلك على رأي بعض العلماء الرجل الذي يريد  ,القتال

 فإن أبى فليقاتله ) (ني يديك أو بينك وبني سرتتك فتدافعه فيأىب، فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: املرور ب

ولكن ال جيوز أن يقتله؛ والفرق ظاهر؛ ألننا لو قلنا إنه جيوز أن يقتله جلاز هلذا املصلي أن يضرب هذا الذي أراد 

  فإذا اندفع كف عنه . ,وإمنا يقاتله مقاتلة دفاع ,يف مكان مميت ويسقط ميتا؛ ولكن هذا ليس جبائز املرور

ولكن كسرت الراء ألا تغريت  ,إن الربيني نسبة إىل الرب :قال بعضهم ربيون )) ربيون كثير )) (( ((وقوله: 

مويني؛ مويني ؟ األَ مويني أو األَ األُ  :مثال بنو أمية نقول فيهم ,وكم من حركة تغريت عند النسب ,عند النسب

بيون من الرب أو من الرتبية وهي مفتوحة الراء؛ ولكنها ملا بيون أصلها رَ احلرف عند وجود النسبة؛ فالرِ يختلف ف

فنالوا منه سبحانه وتعاىل تربية  ,حتولت إىل نسبة كسرت الراء؛ وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب

ة ب الرب والرتبية؛ وقيل: إا مضافة إىل رِ إىل ؟  يشخاصة؛ ونظري ذلك قول العلماء: هذا عامل رباين، نسبة إىل أ

أي طوائف   )) (( ربيون كثير: معه طوائف كثريون، بالكسر، يعين منسوبة إىل ربة وهي الطائفة؛ فيكون معىن

كثريون؛ وعلى كل حال فاهللا تعاىل يبني أن كثريا من األنبياء قاتلوا أو قتلوا ومعهم ربيون كثري؛ أو كثري من األنبياء 

وهي ال تقتضي األكثر، ال تقتضي  ربيون )) (( صفة لـ كثير )) ((قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون؛ وقوله: 

وسلم منهم مخسون نقول هؤالء كثري، سلم منهم عشرون نقول هذا كثري،  األكثر يعين مثال إذا كان عندنا مائة



سلم منهم ستون نقول هذا كثري؛ لكن ما قبل مخسني ال نقول فيها أكثر وإمنا نقول أكثر فيما جتاوز النصف؛ 

   .املهم أن كثري هنا يعين طوائف كثرية قاتلوا أو قتلوا

ي ما جبنوا من أجل ما أصام يف سبيل اهللا؛ بل مل يزدهم ما أ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل اهللا )) ((

كما   ,أصام يف سبيل اهللا إال شجاعة وإقداما؛ ألن عندهم من اإلميان ما يدفعهم إىل ما يصيبهم يف سبيل اهللا

ملا  أن من طبيعة البشر أن اإلنسان إذا اعتدي عليه احتمى، احتمى أو محي وزاد إقداما؛ فكذلك هؤالء ما جبنوا

أي يف طريقه وشريعته؛ ألم مؤمنون بأن كلما  في سبيل اهللا )) ((ما أصام يف سبيل اهللا؛ وقوله: أصام 

  أصام فهو خري؛ وملا دمعت أصبع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى الغزوات قال: 

  وفي سبيل اهللا ما لقيت )      أنت إال إصبع دميت هل( 

خالفا ملن   ,حىت لو قتل كثري منهم فإا ال تضعف عزميتهم ,فوا أي ما ضعفت عزميتهمما ضع وما ضعفوا )) ((

  كان عنده جنب فإنه تضعف عزميته إذا قتل أحد من قومه .

 ,لكن كانوا على عزة ,أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قتل منهم كثري ,من االستكانة وهي الذل وما استكانوا )) ((

ألن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو يف سبيل اهللا ال يهتم إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتوال يف سبيل 

  فال يذل ألعداء اهللا . ,اهللا

حيب الصابرين الذين يصربون على كل ما جيب الصرب عليه؛ والصرب يقولون إنه ثالثة  واهللا يحب الصابرين )) ((

   أقسام ؟

  صرب على أقدار اهللا املؤملة؛ لى طاعة اهللا؛ وصرب عن معصية اهللا؛ و : صرب عالطالب

جر منها وال يدعها؛ وال يضطاعة اليعين أن اإلنسان يصرب نفسه على  ,نعم هذا هو؛ صرب على طاعة اهللا: الشيخ

يتسخط ملا صرب عن معصية اهللا يصرب إنسان نفسه عن املعصية فال يقدم عليها؛ صرب على أقدار اهللا املؤملة فال 

  يقضيه اهللا عليه من األشياء املؤملة .

يف هذه اآلية الكرمية فوائد منها: أن اهللا سبحانه وتعاىل له عناية خاصة ذه األمة، حيث يسليهم مبا حصل 

  وقف .العلى قراءة  وكأين من نبي قتل )) ((لألمم السابقة؛ لقوله: 

والقتال من األنبياء وأتباعهم ال يكون إال  قاتل )) ((ومن فوائدها: أن اجلهاد مشروع يف غري هذه األمة؛ لقوله: 

  وهو كذلك . ,عن جهاد

... فما وهنوا وما استكانوا  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء؛ وهلذا قال: 

. ((  



 (( :لحاق به؛ لقولهلإلنسان سلف يقتدي به ويتشجع ل طرق التشجيع واإلغراء به أن يذكرومن فوائدها: أن من 

  )) .... فما وهنوا بما أصابهم في سبيل اهللا 

 ((؟ من قوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل احنطاط مرتبة الذين يذلون ألعداء اهللا؛ من أين تؤخذ

حىت إنه جيوز  ,وذلك أن اإلنسان املؤمن جيب أن يكون أشم كالطود العظيم بالنسبة ألعداء اهللا وما استكانوا ))

اهللا  اإنها لمشية يبغضه (لإلنسان اخليالء وجر الثوب يف مقابلة األعداء، كما قال النيب عليه الصالة والسالم: 

 مأن يصبغ بالسواد رأسه وحليته أما جيوز للجيش اإلسالمي :حىت إن بعض العلماء قال إال في هذا الموطن )

 ؛ على كل حال سواء قلنا ذا القول أم مل نقلألم يظنون أن املقابل هلم شباب ,األعداء من أجل إرهام

الفعل؛ ألن إذالل الكافرين حمبوب إىل اهللا، بينبغي لإلنسان أن ال يذل أمام عدوه؛ بل أن يظهر العز له بالقول و 

محمد رسول اهللا والذين معه أشداء  ((اىل يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه: تعتبارك و قال اهللا 

ماهم في وجوههم من أثر يعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا س

سوقه  السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على

وال ينالون من عدو نيال إال كتب لهم به عمل صالح  ((وقال اهللا تعاىل:  ؛يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ))

فكل شيء تغيض به الكفار فهو قربة لك عند اهللا، كل شيء تنال به  إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين ))

إال إذا كان بيننا وبينهم عهد فإن الواجب  ,زوجلالكفار من قتل أو أذى أو غري ذلك فإنه قربة يقربك إىل اهللا ع

  فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن اهللا يحب المتقين )) . ((الوفاء يف عهدهم؛ لقول اهللا تعاىل: 

واحملبة صفة من صفات اهللا تعاىل  واهللا يحب الصابرين )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا؛ لقوله: 

 ,كوا تتعلق باملشيئة أا مربوطة بسبب  يئة؛ ووجهشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية ألا تتعلق باملشاملتعلقة مب

  وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإا من الصفات الفعلية؛ وبناء على هذه القاعدة املفيدة نقول: الرضا ؟ 

  فعلية ؟ : الطالب

  ؟ يء ش ألي: الشيخ

  مربوط بسبب، : الطالب

كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإا من الصفات   ,أي مربوط بسبب؛ الفرح، الضحك، وهكذا: الشيخ

  الفعلية .



من كونه حيب اهللا عزوجل؛ ولذلك إذا قمت تصلي  , وال ألذ لإلنسان من حمبة اهللابب ؟ نعم حيَ وهل اهللا حيَ 

 ,ة حمبة هللا ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلهااهللا جتد يف هذه الصال علىوأنت صايف القلب بعيدا عن الدنيا مقبال 

  ألنك ال جتد شيئا ألذ من حمبة اهللا سبحانه وتعاىل.

إن املراد باحملبة اإلثابة أو  :ويقولون ,ومر علينا كثريا وال حاجة إىل التكرار أن أهل التعطيل ينكرون حقيقة احملبة

لثواب أو اإلرادة؛ فمعىن حيبهم حيب الصابرين على وق املنفصل عن اهللا وهو ايعين الشيء املخل ,إرادة اإلثابة

  قوهلم أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم .

ألننا ال نعلم فائدة أجل وأعظم  واهللا يحب الصابرين )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على الصرب؛ لقوله: 

  . حلث على الصرب يف مثل هذا التعبريمن ا

   قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ))؛وما كان  ((مث قال اهللا تعاىل: 

  ثانية بقيت ؟ القراءة ال :الطالب

 (( :لكن ,لقراءة فما فيها إال قراءة واحدةاقلنا إا مشتقة من الرب أو  من الربة فقط؛ أما  ... ,نعم: الشيخ

  هي اليت فيها قراءتان . قاتل ))

  ))...   أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبناكان قولهم إالوما   ((مث قال اهللا تعاىل: 

   فنسأل األخ عبد اهللا ملاذا صار اسم كان مرفوعا هنا ؟ ملاذا كان اسم كان منصوبا ؟

  : ألن كان فقدت عملها, الطالب

   ألن األصل أنه مرفوع؟ ,فإذا بطل عملها نصب امسها؛ يقتضي إذا بطل العمل أن يرفع املبتداء: الشيخ

  : امسها مقدم على خربها الطالب

  وما كان قولهم )) ((: الشيخ

   .تامة: هذه الطالب

  وإذا كانت تامة وجب نصب امسها ؟ : الشيخ

  ؛ ةناقصهنا يا شيخ ال، : الطالب

  اخلرب؛  هي ترفع املبتدأ وتنصبطيب إذا كانت ناقصة ف ة,ناقص: الشيخ

  اهللا أعلم : الطالب

  .اهللا خريا جزاك ,اهللا أعلم: الشيخ

  خرب كان مقدم ؟ : الطالب



  ا ؟ امسه : أينالشيخ

  : املصدر؛ الطالب

  وما كان قوهلم إال قوهلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا؛ واضح ؟إذا مصدر ؟  يف تأويل : أن وما دخلت عليهالشيخ

   هل جيوز أن يقدم خرب كان على امسها ؟: الشيخ

  جيوز.: الطالب

  ؟ لذلك كان على امسها ؟ عندك شاهد   أن يقدم خربجيوز : نعم, الشيخ

   وما كان قولهم )) ((قوله:  ,نعم: الطالب

  نريد شاهدا له ؟ ,هو األصلمعنا الذي أن معناه  ,أنا قلت عندك شاهد: الشيخ

  ؛ ككان سيدا عمر : قول ابن مالك:الطالب

؛ إذا جاءنا شاهد من كالم العرب أو من علماء النحو ما يستشهد بأقواهلم ألن ,شاهدبهذا ما هو : الشيخ

   القرآن الكرمي أو من نيب؛ 

  بعباده جار وجمرور خرب؛  كان بعباده خبيرا )) ((قوله: : الطالب

   ، ما يستقيم؛هو اخلرب : ال، اخلبريالشيخ

   ,وما كان جواب قومه إال أن قالوا )) ((قوله: : الطالب

هذا يف القرآن؛ يف اللغة  وكان حقا علينا نصر المؤمنين )) ((هذا قدم االسم على اخلرب؛ وقوله:  ,طيب: الشيخ

  العربية: 

  . وليس سواء عامل وجهول، وليس سواء عامل وجهول

  ؛ النسبةهو  ربيون )) (( :سبب الكسرة يفأن أحسن اهللا إليك ! ذكرنا : شيخ السائل

  أنه بالنسب تغري بالنسب؛ : الشيخ

كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن   ((على هذا قول اهللا تعاىل:  عكرأحسن اهللا إليك ! ما ي: السائل

   ؟ ... هناك وبما كنتم تدرسون ))

اهدون ااملراد به فعلماء ربانيني؛ أما هذه ا املراد هنا  كونوا ربانيين ))ولكن   (( :أي نعم خمتلفة؛: الشيخ

   الرتبية؛نسبة إىل 

   ؟ منسوبني إىل الرتبيةأليسوا  ربانينيلكن : السائل

   اهدين؛اليس املراد  لكن ,وإىل الرب ,وإىل الرب أيضا: الشيخ



   لكن هل هذا يؤثر ؟: السائل

  وإال الذي ذكرت الشك أا ترد على هذا . ,رمبا هذا التأثري: الشيخ

مقابل  ستحسانا يفهذا ا يكونال بالسواد أحلاهم  واغيصب أجازوا ألصحاب اجليش أنبالنسبة للذين : السائل

   النص ؟

الذين أجازوا صبغ الشيب بالسواد يف قتال األعداء أليس هذا استحسانا  :؟ يقول ويش تقولون يف هذا: الشيخ

   يف مقابلة النص ؟

  النص يدل عليه؛ : الطالب

  ؟  ما هو: الشيخ

  ( إن هذه لمشية يبغضها اهللا ... ) : الطالب

   لكن صبغ الشيب بالسواد ؟ يف احلرب,اخليالء ال بأس جائز  ,؟ أي ال بأس : اخليالءالشيخ

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن هذا القول, نه استحسان يف مقابلة النص فال يصح : الظاهر أالطالب

  تغيري الشيب بالسواد؛ 

  األقرب عندي هو هذا، أنه استحسان يف مقابلة النص؛ وكم من شيخ كان أشد بأسا من شاب .: الشيخ

   ؟...  )) ...وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير  ((شيخ أحسن اهللا إليك ! : السائل

؟ قد  لاحتمال فأين الدليل على أنه ما من نيب أمر باجلهاد فقت اهذا متنعه اآلية؛ حنن نقول مادام فيه: الشيخ

  يقتل وهو مأمور باجلهاد .

  : كيف أن من األنبياء من مل يؤمر بالتبليغ وهذه األمة أمرت بالتبليغ؛ السائل

ولكن  ((عليه الصالة والسالم؛ وهلذا قال اهللا تعاىل:  العلماء يف هذه األمة هم ورثة النيبألن  ,أي نعم: الشيخ

  إشارة إىل أنه ما يف نيب يف هذه األمة . ؛سلومل يقل: وخامت الر  رسول اهللا وخاتم النبيين ))

وما كان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ 

  ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ))

وأم ما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا  ,الذين قاتلوا مع األنبياء وقتلوا ملا ذكر اهللا تعاىل حسن فعل هؤالء الربيون

وهذه  وما كان قولهم إال أن قالوا )) ((ذكر حسن قوهلم فقال:  ,وهذا حسن فعل ,وما ضعفوا وما استكانوا

 ,ذنوب واإلسرافيعين حصرت أقواهلم عند هذه املصائب أم سألوا اهللا املغفرة، مغفرة ال ,اجلملة مفيدة للحصر

أو لما أصابتكم مصيبة قد  ((وسألوه الثبات؛ وذلك ألن ما أصام إمنا أصام بالذنوب كما قال اهللا تعاىل: 



قبلها أنه ملا ذكر حسن فعاهلم  اآلية مباهذه  إذا عالقة أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ))

  ذكر حسن مقاهلم.

وأن  : إن قول خرب كان مقدما,من حيث اإلعراب يقول املعربون قولهم إال أن قالوا ))وما كان  ((قوله: طيب, 

امسها مؤخرا؛ وعلى هذا فهو من باب تقدمي خرب كان؛ وخرب كان يكون جائز  أن قالوا )) ((وما دخلت عليه يف 

كاسم االستفهام مثال واسم التقدمي وواجب التقدمي وممتنع التقدمي حسب السياق؛ فإذا كان اخلرب مما له الصدارة  

كما تقول: أين كان زيد؛ وإذا كان يف االسم ضمري يعود على اخلرب فقد يكون   ,الشرط كان واجب التقدمي

واجب التقدمي أيضا؛ واألصل هو جواز التقدمي والتأخري، هذا األصل؛ لكن قد جيب التقدمي أحيانا وقد يؤخر؛ 

حال حبسب التالوة هو وجوبا ألنه ال جيوز أن نغري كالم اهللا؛ لكن لو  ؟؛ هو على كل  فهنا قدمه جوازا أو وجوبا

إال أن قالوا ربنا اغفر لنا  ((يعين عند حدوث القتل  وما كان قولهم )) ((كان يف غري القرآن لكان جوازا؛ 

 ((ن أن يقولوا هذا؛ ألن الذين قتلوا ال ميك ,إال أن قالوا الضمري يعود على الباقني منهم الذين مل يقتلوا ذنوبنا ))

وتيمنا بالبداءة باسم اهللا؛ فحذف  ,ربنا يعين يا ربنا؛ فهو منادى حذفت منه ياء النداء ختفيفا ربنا اغفر لنا ))

إال أن قالوا ربنا اغفر  ((؟ التيمن بالبداءة باسم اهللا؛  أيش :التخفيف؛ والثاين :ياء النداء هنا له وجهان؛ األول

التصرف؛ وإجابة الدعاء من  اادوا اهللا تعاىل عند الدعاء باسم الربوبية ألن الربوبية هي اليت فيهن :ربنا لنا ذنوبنا ))

إال  ((باب الربوبية أو األلوهية ؟ من باب الربوبية؛ تتوسل باسم اهللا الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء؛ 

اغفر يعين اسرت وجتاوز؛ ألنه مأخوذ من املغفر وهو ما يقي به املقاتل رأسه من  أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ))

املذنب مل تكن املغفرة تامة؛  رتالسهام؛ وفيه أي يف املغفر السرت والوقاية؛ وهلذا لو أن اهللا سبحانه وتعاىل هتك س

ربنا اغفر لنا  ((املغفرة تامة؛  ولو عذبه به وأخفاه عن الناس مل تكن املغفرة تامة؛ فإذا سرته وعفا عنه صارت

فإن للذين ذنوبا مثل ذنوب  ((أصل الذنوب يطلق على معان متعددة منها النصيب كما قال تعاىل:  ذنوبنا ))

أي نصيبهم؛ ومنه مسي ذنوب املاء أي الدلو ألنه شيء مقدر من املاء؛ ويطلق الذنب على اإلمث  )) أصحابهم

ال ذفهذه املادة المثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) فمن يعمل  (( :ألنه نصيب العامل

  والنون والباء تدور حول هذا املعىن .

إما يف غلو وإما يف تقصري؛ أما جماوزة احلد يف هي اإلسراف جماوزة احلد؛ وجماوزة احلد  وإسرافنا في أمرنا )) ((

كلف أن ال يتعدى حدود اهللا جتاوزا وال يقرا أيضا؛ فإذا كان أما يف التقصري فألن املطلوب من املو الغلو فظاهر؛ 

كون جمتنبا ملا حرم اهللا؛ وإذا إذ مقتضى العبودية أن ي اإلنسان فاعال للمحرم فهو مسرف ألنه جتاوز حد العبودية

؛ فاإلنسان فرط يف الواجب كان مسرفا أيضا فيما تقتضيه العبودية؛ ألن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب



كما لو أسرف يف اإلنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل يف   ,قد يسرف يف الواجب ويف احملرم ويف املباح أيضا

وهو مفرد مضاف فيعم مجيع  أي يف شأننا؛ ,املراد باألمر هنا الشأن وإسرافنا في أمرنا )) ((اإلسراف؛ وقوله: 

   األمور.

وعند ورود الشهوات؛  ,وعند حلول الشبهات ,أقدامنا مىت ؟ عند مالقاة األعداء ثبت وثبت أقدامنا )) ((

إذ لو مل يثبته اهللا لفر؛ حمتاج إىل أن يثبته اهللا عند الشبهات إذ  ,فاإلنسان حمتاج إىل أن يثبته اهللا يف مواطن القتال

ثبته اهللا هللك، وكثري من الناس ينزلقون عند أن يثبته اهللا عند الشهوات إذ لو مل يإىل لو مل يثبته اهللا لزاغ؛ حمتاج 

يقني ولكنه إذا وردت عليه أدىن شبهة تأثر ألنه مل يثبت؛ كثري من الناس أيضا يكون  ذافتجده  ,وجود الشبهات

عنده علم ويقني وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه فال يثبت؛ فتثبيت األقدام يف كل موضع ميكن أن تزل 

هات، لك كما قلت تثبيت األقدام عند القتال كما هو سياق اآليات؛ وتثبيت األقدام عند الشبفيه؛ فيدخل يف ذ

   وتثبيت األقدام عند الشهوات,

على القوم  ((يعين اجعل النصر لنا وهو الغلبة؛  انصرنا )) وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )) (( ((

أن ينصرك اهللا عزوجل على نفسك؛ ألن نفسك إن مل ينصرك  ذلكيف يعين الكافرين باهللا؛ فيدخل  الكافرين ))

وحملها اإلنسان إنه كان  (( ,وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء )) (( :اهللا عليها فإا تأمرك بالسوء

وإذا نصرك اهللا عليها وجعل الغلبة للنفس املطمئنة سلمت  ,فإذا مل ينصرك اهللا عليها أهلكتك ظلوما جهوال ))

إال  ((فإن الشيطان كافر، قال اهللا تعاىل:  ,منها؛ ويدخل يف النصر على القوم الكافرين النصر على الشيطان

فإن  ,ويدخل يف ذلك النصر على كفار اإلنس، وذلك حني قتاهلم إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ))؛

وإن  مإن ينصركم اهللا فال غالب لك ((، كما قال اهللا تعاىل: ه اهللا عليهم فإنه ال ناصر لهإذا مل ينصر  اإلنسان

  . فمن ذا الذي ينصركم من بعده ))يخذلكم 

فما  (( :يف هذه اآلية من الفوائد: أن هؤالء الربيني الذين قاتلوا مع النيب كملت منهم األفعال واألقوال، األفعال

 ,األقوال: أم جلئوا إىل اهللا عزوجل بسؤال املغفرة وما ضعفوا وما استكانوا ))؛ابهم في سبيل اهللا وهنوا لما أص

   مغفرة الذنوب واإلسراف يف األمر ألم يعلمون أمنا أصام إمنا هو بسبب الذنوب .

مالقاة الكفار حىت ينتصر ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لإلنسان أن يدعوا اهللا تعاىل ذا الدعاء السيما عند 

  ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )) . (( :عليهم



 ,ولو كان غنيا عنها ما سأهلا ربنا اغفر لنا )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلنسان مفتقر إىل مغفرة اهللا؛ لقوله: 

حدث أصحابه بأنه لن يدخل اجلنة أحد ملا ار حىت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه مفتقر إليها غاية االفتق

  . وال أنا إال أن يتغمدني اهللا برحمته ) (: وال أنت ؟ قال :بعمله قالوا

ومن فوائدها أيضا: أن اإلنسان ال خيلوا من اإلسراف على نفسه، ال خيلوا من اإلسراف إما يف غلو وإما يف 

أن سؤاهلم اهللا أن يغفر هلم اإلسراف يدل على وجود هذا الشيء، يدل على وجوده؛ وأنت إذا تقصري؛ وجه ذلك 

  تأملت نفسك وجدت أنك لن ختلو من اإلسراف .

وثبت  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلنسان مفتقر إىل إثبات القدم أو إىل تثبيت القدم من اهللا عزوجل؛ لقوله: 

  شمل ثالثة مواطن: عند مواجهة األعداء، وعند الشبهات، وعند الشهوات .وقد ذكرنا أن هذا ي أقدامنا ))

وانصرنا على القوم الكافرين  ((ومن فوائدها أيضا: أن اهللا إذا مل ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر؛ لقوله: 

قوة ؟ فإن قلت: هل هذا يعارض أمر اهللا عزوجل باختاذ ما نستطيع أو بإعداد ما نستطيع لألعداء من ال)) 

فاجلواب: ال؛ ألنك إذا سألت اهللا شيئا فإن املطلوب منك أن تسعى يف حصوله وإجياده؛ وهلذا لو سألت اهللا 

عمل؛ كذلك إذا سألنا اهللا أن : اللهم إين أسألك اجلنة وترتك الال أن تقول ,اجلنة فاملطلوب منك أن تعمل هلا

سواء كانت هذه األسباب معنوية أو  ,سباب ما نستطيعينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من األ

  مادية .

فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة  ((: مبينا ما ترتب على حسن حاهلم ومقاهلم قال مث قال اهللا تعاىل

((  

  أنت ؟ أيش ؟ ,مبعىن ؟ األخ آتاهم )) ((

  أعطاهم؛ : الطالب

  وأتاهم ؟ : الشيخ

  جاءهم؛ : الطالب

 :فآتاهم اهللا ثواب الدنيا )) آتاهم (( :أتى بغري مد مبعىن جاء، وآتى باملد مبعىن أعطى؛ وهنا املراد الثاين: الشيخ

آتاهم اهللا  ((مفعولني ليس أصلهما املبتداء واخلرب ألا من باب كسا وأعطى؛ أي أعطاهم اهللا؛ وآتى تنصب 

 :أي جزائها فآتاهم اهللا ثواب الدنيا )) ((ثواب؛  :ثايناملفعول األول هنا اهلاء يف آتاهم؛ وال ثواب الدنيا ))

وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة فيمن حتل له الغنيمة؛ ومعروف أا ال حتل الغنيمة إال هلذه األمة؛ لكن املراد 

  النصر على األعداء والعزة والغلبة عليهم .



ة بعشر أمثاهلا ألن ثواب اآلخرة احلسن حسن )) ((ومل يقل: ثواب اآلخرة؛ بل قال:  وحسن ثواب اآلخرة )) ((

أضعاف كثرية؛ وليس ثوابا مكافئة فقط؛ إذ لو كان ثوابا مكافئة فقط لكانت احلسنة إىل سبعمائة ضعف إىل 

الوجه الثاين: أنه مل يعرب هذا وجه؛  وحسن ثواب اآلخرة )) ((مبثلها؛ لكنه ثواب حسن وفضل؛ وهلذا قال: 

ال ميكن أن خيلو صفوها من كدر؛  ,باحلسن ألن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدربثواب الدنيا 

فهو حسن نسيب وإال  وهو وإن كان حسنا ,وهلذا مل يقل: حسن ثواب الدنيا؛ إذ أنه يف احلقيقة ليس له حسن

حىت املنعمون بالنعمة  ,لكنه أمر نسيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة )) (( :حسن الشك ففيه

  .حيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمةجتدهم أ

وذلك برفعة الدرجات يف جنات النعيم والنجاة من دركات  ,يعين يوم القيمة وحسن ثواب اآلخرة )) ((يقول: 

  اجلحيم .

ذا الثواب يعين أم هم حمسنون فأحبهم اهللا عزوجل؛ وكان من مقتضى حمبته هلم ه واهللا يحب المحسنين )) ((

 ,احملبة صفة من صفات اهللا احلقيقية؛ فهو حيب عزوجل حقيقة يحب )) ((احلاصل يف الدنيا ويف اآلخرة؛ وقوله: 

ومنها  ,وليس حمبته مبعىن الثواب أو اجلزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون

تجانسني بل وال حيب؛ وتعليلهم أن احلب ال يكون إال بني م إن اهللا ال حيب :ويقولون ,احملبة فإم ينكروا

هلم هذا باطل؛ فاحلب قد يكون بني شيئني متباعدين، ومنه قول الرسول صلى اهللا  خملوق وخملوق؛ ولكن نقول

اثه أن اإلنسان حيب أث شياء احملسوسة امللموسةاألوهو مجاد؛ ومن  أحد جبل يحبنا ونحبه ) (عليه وسلم: 

وهي ليست من جنسه بل هي من جنس  ,ه، حيبها حمبة ظاهرة ملموسة حمسوسةر و ورواحله وسياراته ودوأمتعته 

  احملبة هللا عزوجل تعليل باطل. فهذا التعليل الذين نفوا به صفة آخر بل هي أيضا دونه ألا ملكه؛

  احملسنني يف عبادة اهللا أو إىل عباد اهللا ؟  يحب المحسنين )) ((وقوله: 

  شمل، ي: الطالب

نعم يشمل، يشمل احملسنني يف عبادة اهللا واحملسنني إىل عباد اهللا؛ أما احملسنون يف عبادة اهللا فقد بني : الشيخ

أن تعبد اهللا   (الرسول عليه الصالة والسالم كيف يكون اإلحسان، فقال حني سأله جربيل عن اإلحسان قال: 

د اهللا تعاىل طلبا مع اليقني التام؛ فإن مل تصل إىل هذه يعين أن تعب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )

تعبده كأنك يراك فتهرب من عقابه لتقوم بطاعته؛  ,الدرجة فال أقل من الدرجة الثانية وهي أن تعبد اهللا هربا

فاإلحسان يف احلقيقة يشري فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل أنه نوعان: إحسان بطلب؛ وإحسان رب؛ 

كأنه يراك فتخافه وختشاه وتعظمه؛ واألول   :الوصول إليه؛ والثاين تعبد اهللا كأنك تراه فتطلبه وترغبأن  :األول



وأن املعىن إن  ,وإن كان بعضهم يقول إنه مرتبة واحدة ,أكمل من الثاين؛ هذا هو القول الراجح يف معىن احلديث

   ادف؛ ولكن الصواب ما قلناه أوال.قريب من املعىن األول؛ فاجلملتان قريبتان من الرت  ,مل تكن تراه فإنه يراك

وإذا كان حيب احملسنني فإنه يرتتب على حمبة اهللا سبحانه وتعاىل أشياء كثرية منها ما يكون يف الدنيا ومنها ما 

له وخطواته وأقواله وأفعاله، كما ما يكون يف الدنيا أن اهللا إذا أحب اإلنسان سدد أعمان يكون يف اآلخرة؛ فم

عبدي بشيء أحب إلي إلي وما تقرب , من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب (جاء يف احلديث الصحيح: 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي  ,وال يزال عبدي يتقرب إلي حتى بالنوافل حتى أحبه, مما افترضته عليه

ولئن  ,ولئن سألني ألعطينه ,ا ورجله التي يمشي بهايسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به

  هذا من فوائد حمبة اهللا.استعاذني ألعيذنه ) 

ومن فوائد حمبة اهللا عزوجل: تيسري فعل الطاعة وترك املعصية؛ وذلك ألن اإلنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول 

 . جري وغري ذلكبالبيع والشراء والتأ ذا كان حيب املال طلب الوصول إىل املالإليه؛ فإ



وإذا كان حيب احملسنني فإنه يرتتب على حمبة اهللا سبحانه وتعاىل أشياء كثرية منها ما يكون يف الدنيا : الشيخ

ومنها ما يكون يف اآلخرة؛ فمن ما يكون يف الدنيا أن اهللا إذا أحب اإلنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله 

عبدي بشيء إلي ( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب وأفعاله، كما جاء يف احلديث الصحيح: 

فإذا أحببته كنت سمعه  ,أحب إلي مما افترضته عليه, وال يزال عبدي يتقرب إلي حتى بالنوافل حتى أحبه

 ,ولئن سألني ألعطينه ,الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها

  هذا من فوائد حمبة اهللا.ني ألعيذنه ) ولئن استعاذ

ومن فوائد حمبة اهللا عزوجل: تيسري فعل الطاعة وترك املعصية؛ وذلك ألن اإلنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول 

إذا أحب شخصا طلب  ,بالبيع والشراء والتأجري وغري ذلك ذا كان حيب املال طلب الوصول إىل املالإليه؛ فإ

صادقته؛ إذا أحب أي شيء فإنه يطلب الوصول إليه؛ فإذا أحب اهللا العبد أحبه العبد؛ الوصول إليه مبصاحبته وم

  فطلب الوصول إليه .

إن الذين آمنوا  ((ومن فوائد حمبة اهللا للعبد: أن اهللا تعاىل يلقي يف قلوب العباد حمبته، كما قال اهللا تعاىل: 

أن اهللا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني  (يف احلديث: جاء و وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا )) 

فيحبه أهل السماء  ,إن اهللا يحب فالنا فأحبوه :أحب فالنا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء

  ثم يوضع له القبول في األرض فيكون مقبوال عند الناس ) .

اب هؤالء الذين أحسنوا يف مقاهلم وفعاهلم؛ مباذا ؟ يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن اهللا سبحانه وتعاىل أث

  بثواب الدنيا وثواب اآلخرة .

 ,؛ فهو يثيب الطائع ثوابني؛ ثواب يف الدنيا وثواب يف اآلخرةومن فوائدها: أن رمحة اهللا تعاىل سبقت غضبه

نب فإنه ال يعاقب به يف خبالف العقوبة فإن اهللا تعاىل ال جيمع بني عقوبتني؛ فإذا شرع عقوبة يف الدنيا على ذ

احلدود يعين العقوبات كحد الزنا والسرقة، أا كفارة  الحدود كفارة ألصحابها ) (اآلخرة كما جاء يف احلديث: 

 عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة )( ألصحاا، وقال النيب عليه الصالة والسالم يف املتالعنني قال هلما: 

فلن جيمع اهللا  أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ))وما  ((بل إن اهللا تعاىل قال: 

ثوابا يف  ،عقوبة يف الدنيا وعقوبة يف اآلخرة؛ لكن جيمع له بني ثوابني يف الطاعة ،اإلنسان عقوبتني على معصية

  الدنيا وثوابا يف اآلخرة ألن رمحة اهللا سبقت غضبه .



ثواب الدنيا  ((أن الدنيا بالنسبة لآلخرة؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: ومن فوائد هذه اآلية: اإلشارة إىل خفة ش

ففيه إشارة إىل أن العاقل يء حىت يكون فيها حسن كما قررنا؛ كأن الدنيا ليست بش  وحسن ثواب اآلخرة ))

  ينبغي له أن يعتين بثواب اآلخرة الذي هو احلسن .

  (( ثواب اآلخرة )) .ومن فوائد اآلية: إثبات البعث واجلزاء؛ لقوله: 

ثابت هللا؛  طيب الرضا ثابت هللا ؟ ؛يقية ثابت هللا على وجه الالئق بهومن فوائدها: إثبات احملبة هللا وهي صفة حق

 ا الفرح ثابت هللا، العجب ثابت هللا، وهكذا مجيع الصفات اليت جاءت يف الكتاب والسنة جيب علينا أن نؤمن

ومل يأيت عن الصحابة وال عن األئمة أم  ,خاطبنا بالقرآن بلسان عريب مبني ألن اهللا ,أا حق على حقيقتهاعلى 

حرفوا هذه النصوص عن ظواهرها؛ وهذا يدل على أم أقروا ا كما جاءت على ما هي عليه؛ وهذا مذهب 

صفة اليت ألن اإلنسان إذا القى ربه وقد أثبت ال ,وفيه الراحة والطمأنينة ,السلف ومذهب أهل السنة واجلماعة

 (( :حبجة؛ لكن إذا واىف ربه وقد حرف وقال معىن يوافيهحبجة أو بغري حجة ؟  عليه القرآن والسنة فإنه يوافيه دل

   ليس له حجة، ليس له حجة عند اهللا. مأي يثيبه يحب المحسنين ))

سبيل اإلمجال بأن الذين أنكروا شيئا من صفات اهللا حبجة عقلية أننا جنيبهم على أن وحنن نتكلم دائما على 

؛ ثانيا: هانفيوا بالعقل على إثبات الصفات أو ألن السلف مل يستدل ,نقول: أوال أن هذا خالف لطريق السلف

أن العقل ال جماله له يف باب صفات اهللا؛ ألن صفات اهللا خرب حمض، واألخبار احملضة ليس للعقول فيها جمال 

   .إطالقا

  الغائب على الشاهد ؟ مث لو قال قائل: أال ميكن أن نقيس 

وقال:  ليس كمثله شيء)) ((فقال:  ؛ألن اهللا نفى هذا القياس وى عنه، نفاه وى عنه .قلنا ال ميكن القياس

لكنين ال ميكن أن  ,أعلم به وأشاهده على شخصمل أعلم به أنا رمبا أقيس شخصا  ال تضربوا هللا األمثال )) ((

  فى ذلك بل ى عنه.وق ألن اهللا نأقيس اخلالق على املخل

دالل عند العقالء؛ ثالثا: أن نقول هلم إن نفيكم ملا نفيتم حبجة أن العقل ال يدل عليه غري صحيح يف االست

ليل املعني ال يستلزم انتفاء أن العقل ال يدل عليه فقد دل عليه السمع؛ ونفي أو انتفاء الدوذلك ألننا لو قدرنا 

 منل على كذا قلنا لكن عندنا دليل آخر، هب أن العقل ال يدل على ما نفيتم ؛ يعين إذا قلنا هذا ال يداملدلول

الصفات لكن السمع دل عليه؛ وهذا كما أنه يف األمور املعقوالت فهو أيضا يف األمور احملسوسات، لو قلت إن 

خر؛ فهب ميكن أن نصل من طريق آه أنه ال ميكن أن نصل إىل مكة ؟ هل معنا ,هذا الطريق ال يؤدي إىل مكة

  أن العقل ال يدل على ثبوت ما نفيتم فإننا نستدل عليه بالسمع .



 ,نثبت ما نفيتم بداللة العقل نثبته بداللة العقل ايعين أن ,رابعا أن نقول: بل إن العقل يدل عليه وأوىل مما ذكرمت

إن اإلرادة ثابتة هللا دل عليها العقل، والكالم هنا مع  :إثباتا على وجه يكون أظهر مما ذكرمت؛ فمثال هم يقولون

إن اإلرادة ثابتة هللا عزوجل ألن العقل دل عليها؛ عرفتم ؟ ما هو داللة العقل على اإلرادة ؟  :يقولون ,األشعرية

يعين كون السماء مساء واألرض أرضا هذا ختصيص؛ ما الذي خصص أن يكون السماء مساء  ,التخصيص

أرضا فكانت؛ إذا هذا دليل  وأن تكون األرض ,اإلرادة، أراد اهللا أن يكون السماء مساء فكانت واألرض أرضا ؟

أنتم نفيتم الرمحة وحنن نستدل هلا بالعقل، أمل تكن نعم اهللا عليكم ال حتصى  :عقلي على ثبوت اإلرادة هللا؛ نقول

حىت العامي إذا جاء املطر  محة؛ وهلذابلى ال حتصى؛ إذا هل هي آثار رمحة أو آثار غضب ؟ آثار ر  :؟ سيقولون

مطرنا  :بل يقولون صب,املطر وانتشر اخلعلينا نزل اهللا هذه من رمحة اهللا، من رمحة اهللا أن  :يقول وانتشر اخلصب

بفضل اهللا ورمحته؛ فيثبتون الرمحة هللا بدليل عقلي؛ كذلك أيضا الرضا ميكن أن نثبته بدليل العقل؛ إثابة الطائعني 

   لكنه رضي فأثاب؛ فهذا دليل عقلي. على غضبه ؟ لو غضب النتقم أورضا اهللا عنهم ؟ تدل على 

ذكرناها  فصار الذين ينكرون ما ينكرون من الصفات حبجة أن العقل ال يدل عليها حمجوجون من أربعة أوجه

فيها بالعقل اآلن، وهي ؟ أن هذا االستدالل خمالف لطريق السلف؛ فالسلف ال يستدلون بإثبات الصفات أو ن

وإذا ادعوا القياس قلنا القياس ممنوع ألن اهللا نفاه وى عنه؛ ثالثا ؟  ,وإمنا بالسمع؛ ثانيا ؟ أنه ال جمال للعقل فيها

فوجب  ,؟ السمع هب أن العقل ال يدل عليها فقد دل عليها أيش :يدل عليها، نقولال إن العقل  :يقولون

ابعا: ني الذي هو العقل ال يستلزم انتفاء املدلول إذ قد يثبت بدليل آخر؛ ر ألن انتفاء الدليل املع ,ثبوا بالسمع

ن العقل مل يدل عليها بل العقل قد دل عليها، مث نأيت باملثال الذي تتضح به احلجة أن نقول: إننا ال نسلم لكم أ

.  

هي غاية كل إنسان وهي حمبة اهللا؛ فإذا   ,لغايةث على اإلحسان؛ ألن اإلحسان سبب من فوائد اآلية الكرمية: احل

كان سببا هلذه الغاية العظيمة كان مأمورا به حمثوثا عليه؛ ويدلكم على أن حمبة اهللا هي الغاية أن اهللا قال يف  

فيما ادعيتم؛  واومل يقل: فاتبعوين تصدق يحببكم اهللا )) ((أيش؟  قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني )) ((كتابه: 

ألن الثمرة العظيمة هي أن اهللا حيب مع أننا نضمن أن من أحب اهللا حقا فسيحبه  يحببكم اهللا )) ((بل قال: 

ومن تقرب إلي  ,ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ,من أتاني يمشي أتيته هرولة (اهللا؛ ألن اهللا يقول: 

لكن البالء كل البالء أن تدعي  ,ضمونةفإذا كانت حمبتك هللا صادقة فإن حمبة اهللا لك م ) ذراعا تقربت منه باعا

يكون قلبك مشغوال مبحاب أخرى كمحبة املال، حمبة األوالد، حمبة هذا البالء, احملبة وليست حمبتك الصادقة؛ 

إال إذا كانت تابعة حملبته ـ  ,القصور، حمبة املراكب، حمبة النساء، وهكذا؛ هذه احملاب تضايق حمبة اهللا يف القلب



حمبة هذه األشياء إذا   :أنت تصد علينا باب حمبة ما جبلت النفوس على حمبته؛ نقول :ـ يعين ال تقولواانتبهوا هلذا 

م  سبيل اهللا كانت هذه احملبة تزاحكانت تابعة حملبة اهللا صارت من حمبة اهللا؛ لو أحب املال من أجل أن ينفقه يف

ومن أجل  ,ومن أجل حتصني فرجه ,األمة جل تكثريأبل تزيده؛ لو أحب النساء من  ,ه؟ ال تزامح حمبة اهللا أو ال

ما يستقر  ,فوائد اليت رتبت على النكاح، كان هذا من حمبة اهللا؛ لكن رد قضاء الوطر جتده يتعلق قلبه بكل امرأة

ن الشأن كل الشأن هو حمبة اهللا سبحانه وتعاىل يف القلب؛ املهم أ يكون هناك مزاحم فتضعف على شيء؛ حينئذ

  هذا هو املهم . حيب أن اهللا

يعين اليت تتعلق مبشيئته؛ فإذا علق اهللا الصفة  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات الصفات االختيارية هللا عزوجل

؟ ألن اإلحسان فعل العبد، وفعل العبد  على فعل علمنا أا من الصفات االختيارية املتعلقة باملشيئة؛ كيف ذلك

كان اإلحسان سببا حملبة اهللا وهو فعل العبد وهو حادث لزم من ذلك ثبوت احملبة   حادث أو أزيل ؟ حادث؛ إذا

ال ميكن أن يقوم باهللا  :وقالوا ,املعلقة باإلحسان؛ واضح ؟ والصفات االختيارية أيضا أنكرها األشاعرة وحنوهم

واحلوادث ال تقوم إال  ,وادث بهحادثة لزم قيام احل : ألننا لو أثبتنا هللا صفاتصفات حادثة اختيارية؛ ملاذا ؟ قالوا

احلادث، واهللا عزوجل أزيل، أزيل أبدي؛ فيقال: ويلكم، هذا كذب أن احلوادث ال تقوم إال حبادث؛ أليس اهللا 

تابعة ؟ واهللا يفعل ما يريد ؟ يفعل ما يريد؛ أليس اإلنسان منا إرادته ليست  يشاء )) ويفعل اهللا ما ((يقول: 

ل هو سابق تتجدد وال يلزم أن يكون هذا املريد مل يوجد إال عند وجود اإلرادة؛ ب اتلوجوده؛ بل لإلنسان إراد

يعين أن اإلنسان موجود قبل أن نريد؛ فال يلزم تساوي اإلرادة  ,حنن سابقون على إرادتناعليها؛ أليس كذلك ؟ 

ن معه حني وجوده؛ فكذلك مل تك وجود؛ فاإلنسان يفعل أفعاال كثرية متجددةفعال االختيارية مع الاألمثال أو 

الرب عزوجل يفعل ما يريد أفعاال مل تكن معه سبحانه وتعاىل أزلية بل هي حادثة؛ لكن قد تكون حادثة النوع 

أزيل مل يزل اهللا سبحانه وتعاىل  ؟ قدمي أيشويكون نوعها قدميا أزليا؛ فالكالم مثال  ,وقد تكون حادثة اآلحاد

ن نعلم أن مرادات اهللا وحن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن )) (( :متكلما؛ لكن آحاده حادثة الشك

حييي ومييت ويعز ويذل ويرزق ومينع، وكل هذه األشياء بإرادة مقرونة  ))كل يوم هو في شأن ((  عزوجل تقع:

نه وتعاىل ومع ذلك ال يلزم منه أن يكون سبحا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )) (( :بالقول

لو قام به فعل لزم أن يكون  ,، واهللا لو قلنا إن اهللا ال يفعللهم هذا النفي الذي سلكوه تعليل عليلحادثا؛ فتعلي

كمال ؟ نقص وأي نقص؛ فانظر كيف كان أهل الباطل   أوفعل؛ وهذا نقص الحادثا؛ كيف إذا هو عاجز عن 

مع تطاوهلم على حتريف النصوص وتعطيل اهللا  ,يفرون مما يعتقدونه باطال فيعقون يف شيء هو أبطل منه وأشر منه

  عزوجل عما وصف به نفسه؛ فهم حمرفة معطلة واقعون يف شر مما فروا منه .



إال كانوا قد  ( من الغنيمة جاء يف احلديث الصحيح:اهللا إذا نالوا  بارك اهللا فيكم ! ااهدون يف سبيل: السائل

   فهل يؤثر يف ثوام األخروي ؟ تعجلوا ثلثي أجورهم )

 قال النيب عليه الصالة والسالم هذا من أجله فيحتاج ,البد أن يكون هناك سبب، أن يكون هناك سبب: الشيخ

   ؛إىل النظر يف هذا احلديث وسياقه

   يؤثر هذا على ثواب األخروي ؟ما : السائل

أن يكون القصد أن تكون كلمة اهللا هي العلياء؛ لكن قد يكون بعض ااهدين  ,النية ةما يؤثر إذا خالص: الشيخ

نظر إىل سببه حيتاج  يغلب جانب الغيمة فمن هنا ينقص األجر كثريا حسب التغليب الذي قام يف قلبه؛ فاحلديث

  هلم إرادة للدنيا .رمبا يكون سببه يدل على أن 

رتب له عذابني أحسن اهللا إليك ! ذكر اهللا عزوجل يف اآليات أن من حارب اهللا عزوجل يف آخر اآلية : السائل

   ؟ يف الدنيا ويف اآلخرة

  نعم؛ مثل ؟ : الشيخ

و إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أ ((مثل قوله تعاىل: :السائل

يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة 

  , عذاب عظيم ))

صار هلم احلد يف  ,يف الدنيا؛ ولكن لعل هذا لعظم أفعاهلمبه هذا اخلزي صحيح أم خيزون  ,أي نعم: الشيخ

أن من أصاب شيئا من هذه الذنوب (  :ني وغريمهاالدنيا والعذاب يف اآلخرة؛ وإال فقد ثبت يف الصحيح

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت  ((ومسعت اآلية:  )والمعاصي فأقيم عليه في الدنيا فإنه كفارة له 

وأن اهللا ال جيمع لإلنسان عقوبتني؛ فإما أن يقال هذا لشدة جرمهم وذنبهم جيمع هلم  أيديكم ويعفو عن كثير ))

  بني هذا وهذا .

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم  (( أعوذ باهللا من الشطان الرجيم:: الطالب

فتنقلبوا خاسرين بل اهللا مولكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باهللا ما 

صدكم اهللا وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد 

فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة 

  )) . ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين



ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد ! فإن الدروس احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نب: الشيخ

واحلديث يف ليلة  ,يعين إننا نعود إىل التفسري يف ليلة اجلمعة ,الليلية ستبدأ من الليلة إن شاء اهللا على ما هي عليه

 ,األربعاء ؟ التفسريويف ليلة  ,مث الفقه يف ليلة الثالثاء ,مث احلديث يف ليلة االثنني ,والفقه يف ليلة األحد ,السبت

ويف اجلمعة التفسري؛ أما ما بعد األذان فهو التوحيد يف النونية حىت تنتهي إن شاء اهللا؛ أما  ,ويف اخلميس البخاري

يعين حوايل مخسة عشر سبعة عشر من شهر صفر  ,درس الصباح فسيكون إن شاء اهللا بعد الرجوع من الطائف

  إن شاء اهللا تعاىل .

  ؟  ليلة اجلمعةاإلعراب : الطالب

  إعراب هذا العادة . : ال, اإلعراب تبع للقرآن، ليلة اجلمعة فيهالشيخ

  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )) . ((قال اهللا عزوجل: 

صدر اهللا هذه اآلية بالنداء، والتصدير بالنداء يدل على العناية مبا سيوجه للمخاطب؛ وذلك ألن النداء يفيد 

التنبيه، وال ينبه اإلنسان إال لشيء مهتم به؛ فإذا وجه اهللا اخلطاب أو إذا صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل على 

  العناية به ألمهيته .

والغرض من ذلك هو أوال: اإلغراء والتشجيع على  يا أيها الذين آمنوا )) (( :مث وجه إىل العباد باسم اإلميان

قبول ما يلقى؛ ألن اإلميان هو الذي حيمل اإلنسان على قبول ما أمره اهللا به وعلى ترك ما ى اهللا عنه؛ وهلذا 

ا خير تؤمر به فإم ,كإذا قال اهللا تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمع "قال ابن مسعود رضي اهللا عنه: 

  .وإما شر تنهى عنه "

وهي أن قبول املذكور من مقتضيات اإلميان، كما أنك لو وجهت إىل شخص كرمي  :ويفيد أيضا فائدة ثانية 

فإن هذا يدل على أن إعطاء الفقري وإعانة احملتاج من مقتضى   ,وقلت له: يا أيها الكرمي أعط الفقري وأعن احملتاج

  من مقتضى اإلميان .هذا ذا اخلطاب يكون كرمه؛ إذا قبول ما يأيت بعد ه

؛ ألنه إذا وجه اخلطاب إىل إنسان بلفظ اإلميان الفائدة الثالثة أو الغرض الثالث: أن عدم قبوله نقص يف اإلميان

إما مأمور به أو  ... ))يا أيها الذين آمنوا (( ـ: ألن ما يأيت بعد النداء ب ,انهولكن مل ميتثل فهذا نقص يف إمي

احملظور نقص يف اإلميان، والتكذيب باخلرب نقص  والوقوع يف ,منهي عنه أو خمرب به؛ فرتك املأمور نقص يف اإلميان

  يف اإلميان .

وإن هنا  )) إن تطيعوا الذين كفروا ((نستمع إىل هذا اخلرب من اهللا عزوجل، خرب من هو عليم بكل شيء: 

والواو فاعل ألا  ,ذف النون؟ حب اذاأهكذا نقول ؟ جمزوم؛ مبولكنه مل جيزم؛  تطيعوا )) (( :شرطية، وفعل الشرط



والواو  ,وهو جمزوم حبذف النون يردوكم على أعقابكم )) ((من األفعال اخلمسة؛ وأما جواب الشرط فهو قوله: 

إذا هناك أمر موجه من الكفار إىل املؤمنني؛ ألن  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا )) ((فاعل؛ قوله: 

يأمروم بالفحشاء وينهوم عن املعروف؛ فإن  ,الطاعة تقابل األمر؛ أو ي موجه من الكافرين إىل املؤمنني

عامة يشمل  تطيعوا الذين كفروا ))إن  ((وقوله: يردوكم على أعقابكم ))؛  (( :أطعتموهم يف ذلك فاجلواب

اليهود والنصارى واملشركني واملالحدة الذين ليس هلم دين وال يتعبدون بشيء؛ أي واحد من الكفرة إذا أمرك 

أي فيما يتعبد به  إن تطيعوا الذين كفروا )) ((على أعقابك فتنقلب خاسرهم؛ وقوله:  كبشيء وأطعته فإنه يرد

ال تدخل يف اآلية الشك؛ لو أن مهندسا من الكفار أمرك  ى كمسائل الصناعة مثال فإنهاألخر هللا؛ أما يف املسائل 

؟ على سبيل  على سبيل أيشما يكون أن تصنع كذا لتكون النتيجة كذا فإنه ال يدخل يف اآلية؛ إمنا يقصد به 

نهاك عن الصالة، سرقة، بسوء األخالق؛ أو ينهاك عن املعروف، يالالتعبد، يأمرك بالفحشاء، شرب اخلمر، ب

  ينهاك عن اإلخالص هللا، وما أشبه ذلك .

يعين جيعلونكم  ,ويقال له العرقوب ,وهو مؤخر القدم ,األعقاب مجع عقب يردوكم على أعقابكم )) ((وقوله: 

الشوك واحلصى؛ وهذا قريب  , ويطأمتشون على اخللف؛ ومعلوم أن الذي ميشي على اخللف سوف يقع يف احلفر

 (( :فهنا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ))؛ ((من قوله تعاىل: 

االنقالب يقتضي التحول من حال إىل حال؛ وهلذا يقال:  :تنقلبوا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ))

هؤالء الكفار؛  ايسر؛ إذا هناك حتول من حال إىل أخرى إذا أطعننب األمين إىل اجلنب األاجلانقلب يف فراشه من 

أي تكون يف خسارة بعد أن كنتم يف  تنقلبوا )) ((هذه حال، حال من الواو يف قوله:  خاسرين)) ((وقوله: 

أي إنسان ؟ كل؛ وهلذا أل هنا والعصر إن اإلنسان لفي خسر ))  ((ربح؛ ألن اإلميان ربح كما قال تعاىل: 

إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا  (( :كل إنسان لفي خسرإن   :أي ,مللعمو 

؛ عصره؟ خاسر  الذين اتصفوا ذه الصفات األربعة هم الراحبون ومن سواهم فهو خاسر، خاسر أيش بالصبر ))

ذا مل يقم اإلنسان ذه كمة من أن اهللا أقسم بالعصر دون غريه ألن العصر هو خزائن األعمال؛ فإاحلوهذه 

ألنكم حتولتم من اإلسالم إىل  تنقلبوا خاسرين )) ((طيب  ؛وكان عمره خسارة ,الصفات األربعة خسر عصره

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد  (( :الكفر؛ ويف آية أخرى سبقت

ألن الذين  فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) ((وهناك قال:  كفروا ))الذين   ((فهنا قال:  إيمانكم كافرين ))

وهذا من بالغة  ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة )) ((أوتوا الكتاب بعضهم فيه خري كما قال تعاىل: 



فريقا  ))يردوكم بعد إيمانكم كافرين  ((قال:  إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) ((القرآن، ملا قال: 

  منهم؛ أما الكفار فكل الكافرين يريدون منا أن نكفر وأن ننقلب على أعقابنا خاسرين .

  بل هنا لإلضراب؛ االنتقايل أو اإلبطايل ؟  بل اهللا موالكم )) ((مث قال اهللا عزوجل: : الشيخ

  نتقايل؛ : االالطالب

يعين  ,ألن طاعتنا للكفار تكون لرجاء أو خوف، لرجاء أو خوف ,بطايل؛ لكنه إبطال شيء مقدراإلال، : الشيخ

باملال وما أشبه  حنن إذا أطعنا الكفار فإما أن نطيعهم رجاء وإما أن نطيعهم خوفا؛ رجاء أن ينصروننا أن ميدوننا

يعين  م ))بل اهللا موالك ((علينا وأن حياربونا ويقاتلونا؛ هنا حصل اإلضراب متاما فقال:  ذلك؛ خوفا أن يسطوا

ال تطيعوهم وتتولوم فإن لكم من هو خري من واليتهم وهو اهللا؛ وهلذا يعترب هذا اإلضراب إضرابا إبطاليا بشيء 

مقدر، إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء فإنكم سوف يردونكم على أعقابكم فتنقلبون 

 هو موالنا سبحانه وتعاىل فإننا ال يهمنا أحد من اخللق؛ إذا كان اهللا بل اهللا موالكم )) ((خاسرين، مث قال: 

إن  (( :مادمنا نؤمن بأن اهللا موالنا مبا معنا من األوصاف اليت نستحق ا الوالية؛ ألنه ليس كل إنسان يقول

ننا لن نستحق ا الوالية فإ؛ لكن إذا كان اهللا موالنا مبا معنا من األوصاف اليت اهللا وليه يكون وليي اهللا ))

نا؛ ألن معنا من و ومهما كانوا من املال فإم لن يهم ,ومهما كانوا من الصناعة ,أبدا مهما كانوا من القوة يهمونا

من يقول للشيء كن فيكون؛ ولكن اهللا عزوجل يأمرنا أن نقاتل بأيدينا؛ فإذا أعيتنا القدرة مع  ,؟ اهللا عزوجل

حقيقة جيب أن نفهمها؛ حنن مأمورون بأن نعد قبل للبشر به؛ وهذه  من اهللا الالقيام مبا جيب حينئذ جاءنا نصر 

العدة وأن نقاتل؛ لكن إذا جاءنا ما ال طاقة لنا به حينئذ يأيت نصر من اهللا ليس لنا به طاقة وال لغريه؛ وله شواهد 

ن مصر وكان فرعون ا خرج مفموسى عليه الصالة والسالم مل لقول الذي قلته شواهد يف التاريخ,يف التاريخ، هلذا ا

إن هؤالء لشرذمة  ((من أجل القضاء على موسى وقومه؛ وقال:  , كل املدن مجعهمله مجيع أهل املدائن قد مجع

عند قومه حىت يستعدوا ويهموا بالقضاء عليهم؛ وصلوا إىل البحر؛ هل لإلنسان طاقة  ميخفف شأل )) قليلون

وفرعون وجنوده خلفهم   مألن البحر أمامه ؛)) إنا لمدركون(( ؟ ال، ليس له طاقة؛ وهلذا قال قومه:  بالبحر

فأمره اهللا عزوجل أن يضرب البحر فضربه مرة واحدة  كال إن معي ربي سيهدين )) ((كيف يفتكون؛ قال: 

اليت هي فانفلق اثين عشر طريقا يبسا بلحظة؛ هذه األرض الرطبة  ,بعصا، عصا حتمل باليد، مرة واحدة فقط

جبال واقف ليست  ,كاجلبل  ال صار كل فرق منه كالطود العظيم؛ وهذا املاء السيت بلحظة يبساوحل وطني صار 

سيالة؛ حىت إن بعض العلماء يقول: إن اهللا جعل يف هذه الكتل املائية جعل فيها فرجا حىت ينظر بنو إسرائيل 

فجعل اهللا  ,ن أصحابه قد غرقواخيشى أو املياه على ميينه ويساره  ,بعضهم إىل بعض؛ ألن اإلنسان يف وسط املاء



بشر ا؛ لكن من كان اهللا مواله فهو لبلحظة؛ هذه ال طاقة ل هلم فرجا يف هذه األطواد ينظر بعضهم إىل بعض

فلما دخلوا يف البحر وتكاملوا داخلني أمر اهللا البحر أن  ,مث دخل فرعون وقومه ,منصور؛ خرجوا من البحر ناجني

اهللا عزوجل هلم جسدا ينظرون  هأغرقهم؛ وكان فرعون قد أرعب بين إسرائيل فأخرج بلحظة ,ينطبق بلحظة فانطبق

   فاطمئن أنه هلك.فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ))  (( :إليه

وليس معه  ,احلضرمي ملا وصل إىل البحرين وجد البحر أمامهبن عالء الوفيما يذكر من تاريخ هذه األمة أن 

شي على صفا من واخليول واإلبل كلها متشي على املاء كأمنا مت ,فدعا اهللا عزوجل فعرب املاء على أقدامه ,سفن

   احلجر؛ هذه ليس لنا ا طاقة.

وكذلك أيضا ما يذكر عن سعد بن أيب وقاص عند فتح املدائن أنه وصل إىل دجلة وهي تقذف زبدا من قوة 

ومل يبق للمسلمني شيء يعربون به؛  ,وكسروا اجلسور وأغرقوا السفن والفرس عربوها بسفنهم وجسورهم ,اجلريان

فقال سعد بن أيب وقاص لسلمان الفارسي: أعطنا من آرائك؛ ألنه رضي اهللا عنه كان ذا رأي يف احلرب، وهو 

معنا واهللا ال أرى حيلة يف هذا، حبر بني أيدينا وليس  :الذي أشار باخلندق على املدينة يف عام األحزاب؛ فقال

و إسرائيل بأوىل منا سفن وال جسور؛ ولكن دعين أنظر يف القوم إن كانوا على ما ينبغي وهم أهل للنصرة فليس بن

؛ فذهب فوجد القوم فرسان يف النهار ورهبان يف الليل، يف الليل وااهللا عزوجل قد فلق هلم البحر وعرب من النصرة؛ و 

: إين وجدت القوم وقال ,ويستعدون؛ فرجع إليه بعد ثالثاحلرب  معداتركوعا وسجودا ويف النهار يصلحون 

, إين مكرب ثالثا :وقال ,؛ ولكن توكل على اهللا؛ فنادى سعد بالرحيل وأنه سوف ينفذ البحرعلى أحسن ما يرام

 ,فيقال ـ سبحان اهللا ـ إم عربوا كله خبيلهم ورجلهم وإبلهم ,ر باسم اهللا؛ ففعلوافإذا كربت الثالثة فخوضوا البح

حىت إنه بعض املؤرخني ذكر أن اخليل إذا تعبت أنشأ اهللا هلا ربوة تقف عليها وتسرتيح؛ هذا نصر ليس لنا به 

ال تراءوا الكافرين وال تطيعهم استجالبا للنصر أو خوفا منهم؛ ألن  :لكن من اهللا عزوجل؛ وهلذا قال هنا ,طاقة

يعين خري  :هو خري الناصرينبل اهللا موالكم وهو خير الناصرين ))  (( :وهو اهللاعز وجل لكم وليا أعظم منهم 

إن ينصركم اهللا فال غالب لكم  (( :من ينصر؛ بل هو خري الناصرين وأعظم الناصرين وأقدرهم وأقواهم عزوجل

هذا ال أحد؛ إذا اإلضراب هنا من أحسن ما يكون يف  وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ))

  أي خري من ينصر .بل اهللا موالكم وهو خير الناصرين ))  (( :املوضع

والتنبيه؛  يف هذه اآليات فوائد؛ أوال: فضيلة اإلميان، حيث وجه اخلطاب للناس بوصف اإلميان يف مقام اإلرشاد

  . وأن اإلميان مقتض لالمتثال



(( إن تطيعوا الذين كفروا  :ومن فوائدها: أنه ال جيوز لنا أن نطيع الكافرين؛ ألن طاعتهم وسيلة إىل الكفر

  يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين )) .

ومنها: وجوب احلذر من الكفار؛ وأم ال ميكن أن يدبروا أمرا فيه مصلحة للمسلمني واإلسالم أبدا، ال ميكن 

لحتهم قطعا؛ مستحيل حىت احللفاء الذين يكون بينهم وبني املسلمني حلف ال ميكن أن حيالفوا املسلمني إال ملص

  فخزاعة كان بينها وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلف يف صلح احلديبية لكن ملصلحتهم .

يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا  ((اآلية الكرمية: أن طاعة الكافر نتيجتها احلتمية الكفر؛ لقوله: هذه ومن فوائد 

ويقفون عند هذا احلد  ,كيف ذلك ؟ الكفار يأخذوننا شيئا فشيئا، يريدون علينا أشياء نطيعهم فيهاخاسرين ))؛ 

ما يقفون يدخلون أشياء، حىت ننقلب على أعقابنا؛ وليس معىن ذلك أن نسجد هلم ونركع هلم، ال؛ إذا  ,؟ ال

للتنصري ال من أجل أن خنرج من دينه كفر؛ وهلذا يذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال: حنن نسعى اإلنسان خرج 

وأعين بدين النصرانية الذي هم عليه  ,بعيد عن الفطرة ,املسلم من دينه إىل النصرانية ألن دين النصرانية معروف

حنن ال  :اآلن؛ أما ما جاء به املسيح فهو حق؛ لكن ما جاء به املسيح قد انتهى ونسخ بالدين اإلسالم؛ يقول

ويكون  ,إىل النصرانية لكن يكفينا أحد أمرين؛ إما أن خنرجه من دينه إىل ال دين نريد أن خنرج املسلم من دينه

علوم أن اإلميان ال يصح مع ، نشككه؛ وميميا ليس مهه إال بطنه وفرجه ومتعه؛ وإما أن نشككه يف الدين

مع الرتدد؛ فهم يقولون  إذا كان عند اإلنسان أدىن تردد فليس مبؤمن البد من إميان؛ ال إميان ,اإلميان يقني الشك،

  يكفي هذا، يكفي أن خنرجه إىل أن يكون يميا أو مرتددا شاكا حائرا؛ هذه نتيجة كفرية، هذه نتيجة كفرية .

وإذا كان الكفر خسارة فاإلميان ربح؛  فتنقلبوا خاسرين ))؛ ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الكفر خسارة؛ لقوله: 

   . ن يف هذه الدنيا حىت لو كان فقرياوهلذا ال جند أحدا أربح من املؤم



ولو كان وحيدا ليس عنده أموال وال بنون فإنه أربح من الكافر؛ ألن الكافر قد خسر الدنيا واآلخرة، مل : الشيخ

كما قاله أعلم العاملني   ,وإمنا يعيش كما تعيش البهائم ,قيقة أن الكافر مل يستفد من دنياهيف احليستفد من دنياه، 

يتمتعون  (( سبحان اهللا مثال منطبق متاما: تأكل األنعام ))والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما  ((قال: 

خيرجون من الدنيا ـ والعياذ  )) النار مثوى لهم (( :نتيجة سيئة ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى لهم ))

علين وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب خبالف املؤمن ـ أسأل اهللا أن جي ,باهللا ـ اليت نعموا فيها إىل نار جهنم

الذين تتوفاهم  ((وإياكم منهم ـ املؤمنني خيرج من الدنيا ونكبها وتنغيصها إىل دار النعيم، كما قال اهللا تعاىل: 

وهذه اآلية تدل على ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ))  (( ؛عند موته )) المالئكة طيبين يقولون سالم عليكم

ح له في ( أنه يفسوقد ثبت يف احلديث الصحيح: ؛ اآلن من موتكم(( ادخلوا الجنة )) : نعيم القرب؛ ألنه قال

  .كما هو معروف قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ) 

ومن فوائد هذه اآلية: احلذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وواليتهم؛ ومع األسف الشديد أننا 

وهو الذي يذوق به حالوة  ,ا الوالء والرباء، الوالء والرباء الذي جيب أن يكون من املؤمنحنن اليوم قد هان علين

عر جلده؛ أعوذ باهللا اإلميان مفقود إال ممن شاء اهللا؛ كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراين اقشعر جلده، اقش

، أخونا فالن؛ كيف أخونا خوةيهودي؛ اآلن يقال إن بعض الناس من املسلمني يصف النصراين باألنصراين أو 

شف  ومما تعبدون من دون اهللا ))م كو مناإنا بر  ((؟ عليه الصالة والسالم ماذا قال هو وقومهبراهيم فالن ؟ إ

إنا براو منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا  (( :وا من األصنامؤ ترب يتربؤا منهم قبل أن 

قد كانت  ((واهللا عزوجل يقول:  حتى تؤمنوا باهللا وحده )) ((إىل مىت ؟ ))  وبينكم العداوة والبغضاء أبدا

سوة احلسنة أن نتربأ من الكافرين، أن نبغضهم، أن نعتقد األهذه  براهيم والذين معه ))لكم أسوة حسنة في إ

؛ والية أبدا إىل يوم القيمةعداوة فهم أعداءنا، واهللا لن تعود هذه ال ,أم أعداء مهما أالنوا لنا القول وزخرفوا لنا

طيب إذا جيب علينا أن حنذر؛ وهنا نوجه اخلطاب إىل والة األمور وإىل عامة الناس بالتحذير من الكفار 

وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء، أعداء حقيقيني كما هو الواقع؛ كذلك أيضا الرعية جيب عليهم أن  ,وواليتهم

ألن هذه اجلزيرة هلا شأن خاص يف إبعاد الكفار عنها، قال النيب عليه  ,رةيبتعدوا عن الكفار والسيما يف هذه اجلزي

 ؛المشركين من جزيرة العرب ) أخرجوا (الصالة والسالم يف مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته يقول: 

لثاين فاألول يف الصحيحني وا ) ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلما( ويقول: 

وننصح إخواننا العامة  أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) (يف مسلم؛ ويقول فيما صح عنه أيضا: 

ذه البالد أحدا من هلبأن يأخذوا بعني االنتباه هذه الوصية من الرسول عليه الصالة والسالم، وأن ال حيضروا 



هم على , يعين مبعىن: أن ال حنضر وى يف حدود معينةاليهود أو النصارى أو غريهم من الكفار إال للضرورة القص

ال على سبيل االستيطان املؤبد . مدة معينة ,عند الضرورة وبقدر الضرورة مسبيل االستيطان املؤبد؛ بل حيضرو  

 آمنوا ))يا أيها الذين  ((؛ ألنه قال: تعاىل، إثبات والية اهللا للمؤمننيومن فوائد هاتني اآليتني: إثبات الوالية هللا 

وهذه الوالية خاصة؛ ألن والية اهللا للخلق نوعان: عامة لكل أحد؛ وهذه معناها  بل اهللا موالكم )) ((مث قال: 

؟ تويل األمور بنصر أو  تويل األمور، تويل األمور سواء بنصر أو خبذالن؛ انتبه هذه والية عامة، معناها أيش

حتى إذا جاء  ((هذه والية عامة؛ ومنها قوله تعاىل:  ,عزوجلاملهم متويل اخللق هو اهللا  ,خذالن أو غري ذلك

أما الوالية اخلاصة فهي خاصة أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق )) 

وهو عزوجل  واهللا ولي المؤمنين )) (( ,اهللا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والنور )) (( :باملؤمنني

ومعناها أو مقتضاها أن اهللا سبحانه وتعاىل يتوىل هذا الذي استحقها باللطف  ,املتقني؛ فالوالية هذه خاصة ويل

والعناية يوفقه؛ ويفسر هذا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: 

وال يزال  ,دي بشيء أحب إلي مما افترضته عليهوما تقرب إلي عب ,من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب (

 ,وبصره الذي يبصره به ,عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به

يعين أن اهللا يسدده يف مجيع تصرفاته؛ إذا هذه والية خاصة  ) ... ورجله التي يمشي بها ,ويده التي يبطش بها

  ما املراد ا العامة أو اخلاصة ؟ اخلاصة . بل اهللا موالكم )) (( :ؤمنني املتقني؛ هناختتص مبن يستحقها من امل

  وهذه من واليته . وهو خير الناصرين )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اهللا عزوجل ناصر ألوليائه؛ لقوله: 

كيف جنيب عن ذلك   ,حقمن الناس من قتل األنبياء بغري فإن قال قائل: كيف جنيب عما أخرب اهللا يف كتابه أن 

  ؟

ملن أمر باجلهاد فإن اهللا ينصره؛ ألن اهللا  أن املراد بالوعد بالنصر :فاجلواب عن هذا من أحد وجهني؛ الوجه األول

لثاين أن نقول: ال يكلفه بشيء إال والعاقبة له فيه؛ وأما الذين قتلوا من األنبياء فإم مل يؤمروا باجلهاد؛ والوجه ا

مبعىن أن اهللا ينصر من جاء  ,؛ ونصر معنويهمبعىن أن اإلنسان يدركه بشخص ,إن النصر نوعان؛ نصر شخص

ذا ولو بعد موته؛ وهلذا جتدون األئمة أئمة املسلمني جتدون أقواهلم كأم أحياء بيننا؛ أليس كذلك ؟ األئمة 

لعامل من العلماء وقرأت وانتفعت به فكأمنا درسك هذا العامل؛  أقواهلم حية فكأم أحياء؛ أنت إذا أخذت كتابا

؟ نصر، نصر ملبدئه وهدفه ودعوته هذا نصر؛ فيه وجه ثالث أيضا: أن نوزع النصر على  إذا هذا نصر وإال ال

يف سوف يكون نصرهم من األنبياء الذين قتلوا ون يف اآلخرة؛ و فنقول أن النصر قد يكون يف الدنيا وقد يك ,الزمن

ن أهل احلق وأهل الباطل يوم القيمة خيتصمون أقوامهم؛ ألنكم الحظوا يا إخوان أاآلخرة عندما خيتصمون مع 



ال تظنوا إن اخلالف الذي يقع بني أهل احلق وأهل  معند اهللا، خيتصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه خيتلفون؛ أنت

لن تنفعكم أرحامكم وال  ((لقيمة وينصر أهل احلق؛ الباطل ينتهي يف الدنيا، ال؛ سوف حيكم اهللا بينهم يوم ا

املهم على كل حال  ,ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ))((  ))، أوالدكم يوم القيمة يفصل بينكم

إذا  إذن إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيمة عند ربكم تختصمون )) (( :آيات متعددة تدل على هذا

   ؟ نصر. حكم اهللا ألهل احلق على أهل الباطل يوم القيمة فهذا نصر أو ال

ما أن نقول إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا باجلهاد؛ أو على هذه اآلية ؟ من ثالثة أوجه؛ إفصار اجلواب 

يكون ولو بعد  ونصر لدعوته وما جاء به وهذا ,صور يدركه يف حياتهعان؛ نصر لشخص مننقول إن النصر نو 

إنا  ((وفاته؛ أو نقول إن املراد بالنصر هو النصر يوم القيمة عندما خيتصمون عند اهللا عزوجل، قال اهللا تعاىل: 

  ويوم يقوم األشهاد )) .للنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 

هل هي عامة يف كل يهودي وكل  (( إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم ))قوله تعاىل: : السائل

   ؟ ...نصراين 

، ما هم  أهل الكتاب معهم نصحألن بعض  فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) (( :ال، اآلية صرحية: الشيخ

فيهم مودة للذين آمنوا هم أقرب الذين ؛ ألن نصحوقت احلاضر ما فيهم الاحلقيقية يف  يف كلهم، مث أهل الكتاب

ذا مسعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق؛ حيث الناس مودة هم الذي إ

أدىن دعوة يتأثرون ا ويدخلون يف اإلسالم؛ لكن نصارى اليوم كيهود األمس معاندون ضد  ,قريبني من املؤمنني

   اإلسالم؛ وال يريدون أن تقوم لإلسالم قائما؛

  , : يعين بأن العداوة على عمومهاالطالب

يف وقت احلاضر هذا هو الظاهر؛ وهلذا ال جتد نصرانيا عنده علم إال ال يستطيع أن يؤمن؛ لكن جهال  :الشيخ

 ان كثري من النصارى يدخلون يف اإلسالملو كان هناك دعاة حقيقة يف املسلمني لك يؤمنون,النصارى ميكن 

  يدخلوا يف اإلسالم . ملكن بعيد أ اهللا,, القلوب بيد ، اهللا أعلمجلهال منهم؛ لكن الذين عندهم علما

ن بين إسرائيل أو أن فرعون وقومه ملا تبعوا موسى بقي منهم عدد مل يدخلوا البحر أ املفسرين: ذكر بعض السائل

   هل هذا صحيح ؟ ,البحريف  وقذفوا مفأنزل اهللا مالئكة 

يح السنة من األخبار فإنه ال يصدق وال اهللا أعلم؛ لكن جيب أن نعلم أن ما مل يكن يف القرآن وصح: الشيخ

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم  ((يكذب؛ ألن اهللا قال: 



إنه وما عدا ذلك ف ,إذا ما نتلقى أخبارهم إال من اهللا عزوجل؛ إما من كتابه أو من صحيح السنة ,إال اهللا ))

  توقف فيه .ي

  كذلك العدد, : السائل

  : أبدا ما نعلم عددهم, هذا كله ما نعلمه. الشيخ

   (( يا أيها الذين آمنوا )),: هل اخلطاب موجه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف: السائل

  رسول اهللا والصحابة ؟ الهل هذا خاص ب: واهللا مشكل, الشيخ

  : أوحي إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم, السائل

لكن هل اخلطابات اليت يف القرآن والنداءات اليت يف القرآن للرسول  ,وحى إليهلوم كل القرآن م: أي معالشيخ

  ؛هذا وصف ممكن إىل يوم القيمة يا أيها الذين آمنوا )) ((وأصحابه فقط ؟ 

   ...: السائل

  . ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو على شأن الكفار ,أبدا ما أعلم أن أحدا إال الذين ارتدوا: الشيخ

  : جسد فرعون هل مازال حمنطا اآلن, السائل

   اهللا أعلم؛إذا قلنا الذي يف األهرام أا أجسادهم, اهللا أعلم؛ : الشيخ

   ...: السائل

 إسرائيل ليس معناها ملن خلفك إىل يوم القيمة؛ يكفي أن بين لمن خلفك )) ((أبدا ألن قوله: : الشيخ

؛ ومثل ستبدجربوت م ,رهبهم كان يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم, ألم ميشاهدونه ويتيقنون أن الرجل مات

نه : ميكن أويقول هلم ه؛ ألن الشيطان يأتيمات إال مبشاهدته يقتنع ويطمئن على أنهاإلنسان أن هذا ال ميكن 

  .وجناسبح يف طرف البحر نه ميكن أ ,حي

بني املؤمن والكفار أو بني  , هل هذه اخلصومةبني يدي اهللا ويقضى بينهماالختصام حيصل يوم القيمة : السائل

   ؟أي خصومة حىت لو بني املؤمن واملؤمن 

ه عام؛ ن, مر علينا أمر علينا أظن يف النونيةكما ظاهر كالم العلماء أنه عام حىت بني أهل وأهل البدعة؛  : الشيخ

يقضي بينهم، الذي له حق على أخيه هذا أمر معلوم؛ لكن حىت يف األمور  أن اهللا أما أصحاب احلقوق الشك

جتهاد من كان اخلالف بينهم ناشئا عن إالشرعية إذا اختلفوا فيها وكان بعضهم مثال معاند فاهللا حيكم بينهم؛ أما 

   فال أظن أن يكون بينهم خصومة؛ ألن حقيقة األمر أن سبيلهم واحد كلهم يريدون احلق؛

  : لكن احلق واحد, السائل



  , إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) ( :لكن كل واحد منهم يعترب مأجورا, أي نعم: الشيخ

   ؟ ك خالفيف املسألة املعينة االجتهادية احلق فيها واحد لكن هنا: السائل

   ؛يراه أنه حق ألنه اجتهد فحكم مبا ,لكن كل واحد منهم على حق فيما ذهب إليه: ما فيه شك, الشيخ

   يعين ما يبني ؟: السائل

  . يوم القيمة ما خيتصمون ال،: الشيخ

فهل ميكن أن  ,هناك ناصر لكن ليس هو خريأن هل معناه  وهو خير الناصرين )) ((قوله تعاىل: : السائل

   ينصر أحد غري اهللا ؟

 ,ينصر غري اهللاأحد يعين يوجد  ,ينصر غري اهللا عزوجلهذه من الفوائد أيضا: أنه يوجد من أي نعم, : الشيخ

لكن اهللا هو وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق ))  (( :وهذا صحيح

فيما سبق أن اخللق لكم خري الناصرين مثل ما أنه يوجد خالق غري اهللا لكن اهللا أحسن اخلالقني، كما ذكرنا 

ألن خلق املضاف هللا هو إبداع؛ واخللق املضاف لغري اهللا ما هو إال  ,اهللا ليس هو اخللق املضاف هللا املضاف لغري

  حتويل وتغيري الشيء من شيء إىل شيء من صورة إىل صورة .

  هنا عامة ؟ هل الطاعة للكافرين  إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟ عامة :الشيخ

  : شيخ, لكن يف الصناعات, السائل

وأسباب  ,سائل الصناعية هذهامل؛ أما يف األمور التعبديةقيدناها؛ ماذا قلنا ؟ ليست عامة, حنن ال،  :الشيخ

  .ذلك يف ما تدخل هذه أو كيف حترث األرض  ,الرزق

الرعب بما أشركوا باهللا ما لم ينزل سنلقي في قلوب الذين كفروا ((  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 

وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم صرفكم عنهم 

  فضل على المؤمنين )) . ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو

  ؟ لرجيم؛ أظن ما سبق أخذنا فوائده أعوذ باهللا من الشيطان ا: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

  كلها ؟ : الشيخ

  نعم .: الطالب



   سبق يف اآليات املاضية التحذير من طاعة الكفار يف أي آية ؟: الشيخ

على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين  كفروا يردوكم  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين ((يف قوله تعاىل: : الطالب

((.   

  واالنقالب باخلسارة . بعلى العق االرتداد طيب وجه التحذير ؟: الشيخ

  هل يشمل هذا أي طاعة كانت ؟: الشيخ

  كان صناعة وحنوها فال يدخل يف ذلك؛ : قلنا هذا فيما يتعبد به اهللا عزوجل أما ما  الطالب

  نعم ؟ فال يدخل يف اآلية؛ : الشيخ

  ال ما يدخل؛ : الطالب

  ال يدخل يف اآلية.: الشيخ

ملاذا عرب عن الدنيا  فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة )) ((وسبق لنا قول اهللا تعاىل: : الشيخ

  وعن اآلخرة حبسن الثواب ؟ ,بالثواب

  ألن ثواب اآلخرة إما أن جيازي اهللا تعاىل احلسنة مبثلها ؛ : الطالب

  احلسنة مبثلها ؟ : الشيخ

هذا ل عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف؛ فذكر اهللا عزوج, أما احلسنة تضاعف إىل السيئة مبثلها ثوابال، : الطالب

  سيجزيهم ذا وأن جزاءهم ليس جزاء مكافأة إمنا هو جزاء فضل وإحسان. ثواب احلسن إشارة إىل أنه ال

 ((خبالف ثواب اآلخرة؛ وهنا قال:  ,مهما بلغ فهو ناقصألن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص، : الشيخ

  ري سيئام مبا صنعوا .لنا إىل تكفوفيه إشارة كما ق وحسن ثواب اآلخرة ))

   مر علينا يف اآليات السابقة إثبات احملبة هللا ؟: الشيخ

   . واهللا يحب المحسنين )) ((من قوله تعاىل: : الطالب

  وما هي حمبة اهللا هل هي ثوابه أم ماذا ؟ حمبة اهللا هي ثوابه ؟ : الشيخ

   ه بل تليق به,ثواب: ليست الطالب

  من آثارها ؟  أومن أسباا : والثواب ؟ الشيخ

   ها,من آثار : الطالب

   طيب . ,احملبةمن آثار : الشيخ

   هل أحد من الناس خالف يف هذا ؟: الشيخ



  : خالف فيه اجلهمية واملعتزلة؛ الطالب

   فنفوا حقيقة احملبة؛ مباذا فسروها ؟ ,األشاعرة أيضا: و الشيخ

  : باملوَجب, الطالب

ب؛ فمثال اتباع الرسول صلى وهلا ثواب يسمى موجَ  ,باحملبة اآلن هلا سبب، السبب يسمى موجِ : طيب, الشيخ

والثواب على احملبة  تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا ))؛قل إن كنتم  (( :ب حملبة اهللاهللا عليه وسلم موجِ 

  ب هو األثر واملقتضى هو األثر .واملوجَ  ,ب هو السبب واملقتضي هو السببب؛ فاملوجِ موجَ 

   احملبة بأثرها أي بالثواب ؟ واملاذا فسر : الشيخ

  يقولون احملبة إمنا تكون ملصلحة واهللا تعاىل منزه عن ذلك؛  ...: الطالب

  واحدة وغري ؟ هذه : يخالش

  ؛ بة ال تقوم إال جبسم؛ هرب ؟ أي نعم ألن احمل: واحملبة قالوا هربالطالب

  إال بني املتجانسني؛  إن احملبة ال تكونقالوا : الطالب

  وال جمانسة بني اخلالق واملخلوق . ,إال بني املتجانسني تكونأحسنت ال : الشيخ

مثل رجل ورجل، أنثى  ,يقول إن احملبة ال تكون إال بني شيئني متجانسنيمباذا نرد على هذا التعليل ؟ : الشيخ

   نرد عليه ؟ ,فال تكون بني اخلالق واملخلوق ,وأنثى، رجل وأنثى، ال تكون بني شيئني متباينني غاية التباين

انسني فيكيف متجفإذا كان احملبة ال تكون إال بني  ,التفاح والفواكه وغريهامثال نرد بأن اإلنسان حيب : الطالب

   حيب اإلنسان التفاح ؟

  طيب وأنت حتب التفاح ؟ : الشيخ

  على إثبات احملبة بني شيئني غري متجانسني ؟  من السنة لكن هل هناك دليل: الشيخ

  أحد ؟ جبل نعم عن : الطالب

كون احملبة إال فدعواهم أنه ال ي ؛" أحب مالي ألي بيرحاء" ؟ وكذلك أقر أبا طلحة ملا قال:  كذا  ,طيب: الشيخ

  هذا دعوى باطلة يكذا احلسن والواقع . ,بني متجانسني

   مر علينا إثبات الوالية هللا وذكرنا أا تنقسم ؟: طيب, الشيخ

  ؛ : إىل والية خاصة ووالية عامةالطالب

  مثال اخلاصة ؟ : الشيخ

  اخلاصة مثل: اهللا ويل املؤمنني؛ : الطالب



  هذه خاصة؛ والعامة ؟  )) اهللا ولي الذين آمنوا ((: الشيخ

  يتوىل أمور كل اخللق؛ والعامة يعين أن اهللا : الطالب

  ويش دليله ؟ دليل أو مثال هلا ؟ : الشيخ

  ؛ : نفي الوالية اخلاصة عنهاالطالب

  ال، دليل ثبوت الوالية العامة ؟  ,ال: الشيخ

   ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق )) ((قوله تعاىل: : الطالب

(( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ثم ردوا إلى اهللا موالهم الحق  :أي نعم: الشيخ

. ((  

فأثبتت ))  ذلك بأن اهللا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين ال موال لهم ((وفيه آية مجعت بني األمرين يف قوله: 

  ونفتها عن الذين كفروا . ,اخلاصة

  .. )) كفروا الرعب بما أشركوا باهللا .  سنلقي في قلوب الذين ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

أي سنلقي  ,الفاعل هو اهللا عزوجل؛ وعرب عن نفسه تعاىل بفعل يقتضي اجلمع مريدا بذلك التعظيم سنلقي )) ((

إنك خبالف غريه ف ,حنن؛ وال ميكن أن يراد به إال ذلك؛ ألن اهللا واحد ليس متعددا فال ميكن أن يكون معه أحد

إذا قلت لشخص: سنأتيك، حيتمل أنك أردت التعظيم وحيتمل أنك أردت اجلمع؛ لكن بالنسبة هللا عزوجل ال 

(( إذ يوحي وإمنا يراد به التعظيم؛ ويدل هلذا قوله تعاىل يف سورة األنفال:  ,ميكن أن يراد اجلمع الذي هو للتعدد

فاهللا سبحانه وتعاىل  ي قلوب الذين كفروا الرعب ))ربك إلى المالئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي ف

وأحيانا بصيغة اجلمع ألنه عظيم؛  ,لكنه يذكر نفسه سبحانه وتعاىل أحيانا بصيغة اإلفراد ألنه واحد ,هو امللقي

ويحتمل أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي ال " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

 ((فيكون هذا إشارة إىل أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعال؛ وقوله:  ؛" هو يعلمها إال

 :القرب؛ والثاين :السني تدخل على الفعل املضارع وتفيد أمرين؛ األول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ))

ا تفيد التحقيق وتفيد خبالف سوف فإ ,وتفيد القرب من وجه آخر ,التحقق؛ فهي تفيد التحقيق من وجه

  والسني للتنفيس أي القرب . ,اإلمهال؛ وهلذا يكون سوف للتسويف

وهذا يوجد يف اللغة  ب ))الرعْ  ب )) و((الرعُ  ((فيها قراءتان:  سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب )) ((

ب )) الرعُ  ب )) و((الرعْ  (( :ذهر؛ هر والنهَ مثل النهْ  ,يعين التسكني للتخفيف واحلركة على األصل ,العربية كثريا

وإمنا ذكر اهللا عزوجل أنه يلقي الرعب يف القلب ألن القلب إذا دخله الرعب  ,ب أشد اخلوفواملعىن واحد؛ والرعْ 



فإنه ال ميكن أن يثبته البدن؛ لو ثبت البدن أو حاول اإلنسان الثبات فإن قلبه من الرعب سوف حيمله عن 

صار األرض محال ويفر وال ميكن أن يبقى؛ وهلذا جند بين النظري ملا ألقى اهللا يف قلوم الرعب ماذا صنعوا ؟ 

يعين ما يقلعون  ,ن األمتعة ويكسرون البيوتحىت إم كانوا من شدة خوفهم حيملو  ,الواحد منهم ينجوا بنفسه

طمأنينة من شدة الرعب الذي أصام؛ والرعب أقوى سالح يكون على العدو؛ فإذا ألقى تؤدة و األبواب على 

  .سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب )) (( عدو فإنه لن يبقى:اهللا الرعب يف قلب ال

هللا؛ وما يسميها العلماء مصدرية أي بشركهم، باي بسبب شركهم أ ,الباء هنا للسببية بما أشركوا باهللا )) ((

وعالمة ما املصدرية أن يصح حتويل ما بعدها إىل مصدر، إذا صح حتويل ما بعدها إىل مصدر فهي مصدرية؛ 

عندكم  جمموعة أو مشارا إليها يف بيت من الشعر حمفوظ ,ما عدة معاين، ذكروا هلا معاين عشرةـ وقد ذكروا أن ل

  ؟ أن تكونوا قد نسيتموه إال

  تعظيم مصدر؛ ل فاعجب لنكرها     بكف ونفي زيدستفهم شرط الوص

أي بشركهم باهللا حيث جعلوا هللا تعاىل شركاء؛ ولكن هؤالء  بما أشركوا باهللا )) (( :األخري هو املثال الذي معنا

الشركاء الذين جعلوهم مع اهللا إمنا جعلوهم شركاء يف العبادة ال يف الربوبية؛ وهلذا كان شرك العرب شركا يف 

 ولئن ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن خلقهن العزيز العليم )) (( (( :األلوهية ال يف الربوبية

فهم يقرون بأن اهللا هو اخلالق  ومن فيها سيقولون هللا )) قل لمن األرض )) (( سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا

ومع ذلك يدعون أم  ,لكنهم يشركون يف العبادة فيعبدون مع اهللا غريه ,وأن ما يف الكون ملكه، ال ينكرون هذا

والذين  (( ا دون مرتبة اهللا لكن يعبدوا:ن أيضا أعند اهللا؛ فهم يقرو هلم يعبدون هذه األصنام لتكون شفعاء 

   .ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى )) (( :يعين يقولون اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ))

الذي مل ينزل به  :أي ,حتتمل أن تكون امسا موصوال :ما بما أشركوا باهللا ما لم ينزل به سلطانا )) ((يقول: 

تقديرين؛ فقوله: ال ل به سلطانا؛ واملعىن ال خيتلف علىشيئا مل ينز  :أي ,سلطانا؛ وحتتمل أن تكون نكرة موصوفة

أي  سلطانا )) ((بالتشديد والتخفيف؛ وقوله:  :أي ل ))زِ ينْ  ل )) و((ز ينَـ  ((فيها قراءتان:  ما لم ينزل به )) ((

ما لم ينزل به  ((م حجة؛ وقوله: أي ليس هلم  ,اء مل ينزل اهللا م سلطاناحجة وبرهانا؛ فيجعلون هللا شرك

أن واقع هؤالء الشركاء أنه ال سلطان لشركهم  :أي ,القيد هنا لبيان الواقع وليس لالحرتاز، لبيان الواقع سلطانا ))

ولو أشركوا على ما نزل به لكانوا على صواب، ال؛ ألنه ال  ,وال دليل؛ وليس املعىن أم يشركون ما مل ينزل به

  ميكن أن يأيت سلطان أي حجة على أن اهللا له شركاء .

  فإذا قال قائل: ما الفائدة من ذكر هذا الوصف الذي يبني الواقع ؟طيب, 



م ليس هلم دليل يف إشراكهم به، ليس هلم دليل ألم بنوا على غري قلنا الفائدة يف ذلك إقامة احلجة على أ

سلطان وعلى غري حجة؛ فإذا كان كذالك فالغرض من هذا التنفري عن هذا اإلشراك؛ عكس ذلك أن يأيت 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا  ((كقوله تعاىل:   ,وصف لبيان الواقع من أجل احلث واإلغراء على لزوم احلكم

هم وإمنا وسلم ال يدعوا اخللق إىل ما مييت هللا عليهفإن الرسول صلى ا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ))

ولكن جيء به للحث واإلغراء على إجابة دعوته، كما أن القيد  ,يدعوهم إىل ما حيييهم؛ فالقيد إذا لبيان الواقع

  وأنه ليس له دليل . ,لبيان بطالن هذا اإلشراك ما لم ينزل به سلطانا )) (( :الذي يف اآلية هذه

واعلم أن السلطان ما كان له سلطة؛ فالدليل ميسى سلطانا، واألمري على القوم  ينزل به سلطانا ))ما لم  ((قال: 

قد طيب, ؛ ما كان له سلطة فإنه يسمى سلطانايسمى سلطانا؛ ووالية الرجل على أهله سلطان؛ وهكذا كل 

وال قدرة لكم  ,أي بقدرة ن ))ال تنفذون إال بسلطا ((يكون السلطان مبعىن القدرة على الشيء مثل قوله تعاىل: 

  على نفوذ أقطار السموات واألرض .

أي مرجعهم النار؛ فهم ـ والعياذ باهللا ـ مغلوبون يف  :مأواهم ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين )) ((قال: 

، والنار فال يقرون وال يستقرون؛ يف اآلخرة مأواهم النار ,الدنيا ويف اآلخرة؛ يف الدنيا يلقي اهللا يف قلوم الرعب

عرضت على النيب صلى اهللا عليه  ,يعذم ا؛ وهي موجودة اآلن مهي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل ألعدائه

ورأى فيها من يعذب  ,وسلم يف صالة الكسوف حىت إنه تأخر خمافة أن يصيبه من وهجها عليه الصالة والسالم

.  

فعل جامد إلنشاء الذم ويقابله نعم؛ وهذا الفعل حيتاج إىل فاعل وإىل  :بئس ئس مثوى الظالمين ))وب ((

والتقدير: هي أو النار، وبئس مثوى الظاملني النار؛  ,خمصوص؛ فما فاعله ؟ مثوى؛ وما املخصوص ؟ حمذوف

   .مثالسكن وي إليه اإلنسان ويستقر فيه كامل: املستقر الذي يثاملثوى مثوى )) ((وقوله: 

  سنلقي )) . ((يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد؛ الفائدة األوىل: إثبات األفعال االختيارية هللا؛ لقوله: 

اليت تكون تابعة إلرادته وحكمته؛ ألن إلقاء الرعب يف قلوب هؤالء  هثانيا: أن من كمال اهللا عزوجل جتدد أفعال

هل هم أزليون ؟ هم  ,مث هؤالء مىت وجدوا ,قي يف املستقبلكيف ؟ ألنه سنل  ,حادث أو قدمي ؟ حادث ؟ حادث

 :وقالوا ,والرعب الذي يلقى فيها حادث؛ وبه نرد على من أنكروا أفعال اهللا االختيارية ,وقلوم حادثة ,حادثون

هذا فعل احلادث ال يقوم إال حبادث؛ فيلزم من الأن  مزعما منه ة,إن اهللا سبحانه وتعاىل ليس له أفعال حادث

إن الفعل احلادث ال  :هذه دعوى باطلة؛ من يقول :وحنن نقول ,إنكار صفة القدم عن اهللا؛ هذا على زعمهم

أليس كذلك ؟ فاإلنسان يتعشى اليوم غري عشاءه  ,يقوم إال حبادث ؟ حنن نشاهد أفعاال لنا مل تكن قدمية كقدمنا



قارنا للفاعل أبدا لوجود الفاعل؛ إذا نقول يف باألمس؛ فهذا فعل حادث يف حمدث؛ فال يلزم أن يكون الفعل م

  هذه اآلية رد على هؤالء الذين ينكرون قيام األفعال االختيارية هللا عزوجل .

فإن هذه الصيغة  سنلقي )) ((ومن فوائد هذه اآلية: بيان عظمة اهللا؛ بيان عظمة اهللا من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  ق اهللا حمال؛ فتعني أن تكون للتعظيم .والتعدد يف ح ,تدل على العظمة أو التعدد

سنلقي في قلوب الذين كفروا  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن حمل اإلرادة والتدبري للبدن هو القلب؛ لقوله: 

؛ فإن الدماغ يف احلقيقة ال يدبر، الدماغ ل هو الدماغ كما هو مشهور عند فالسفة اليوماحملوليس  الرعب ))

جيهز األوراق ويصلحها مث  ,سكرتريالوالقلب حيكم، الدماغ مبنزلة ما يسمونه ب ,صورة إىل القلبيتصور مث يرسل ال

 . يرسلها إىل امللك ويقول ماذا تأمر ؟ والدليل على هذا



جيهز  ,سكرتريالوالقلب حيكم، الدماغ مبنزلة ما يسمونه ب ,الدماغ يتصور مث يرسل الصورة إىل القلب: الشيخ

أفلم يسيروا  ((قوله تبارك وتعاىل:  ماذا تأمر ؟ والدليل على هذا :األوراق ويصلحها مث يرسلها إىل امللك ويقول

بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 

وذا نرد على من  ,وأن حمل هذا القلب هو الصدر ,نص واضح أن العقل يكون بالقلب التي في الصدور ))

ولكن  ((كيف اهللا يقول: يقول  عنوية وهي الدماغ؛ املقلوب ال قلوب يعقلون بها )) ((قالوا إن املراد بقوله: 

أال  (نص صريح؛ مث السنة أيدت هذا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم :  الصدور )) تعمى القلوب التي في

 وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )

 بالدماغالعقل بالقلب وله اتصال " فالتدبري للقلب والتصور للدماغ، التصور للدماغ؛ قال اإلمام أمحد رمحه اهللا: 

 يأمر بواسطة الدماغ والدماغ حيركواتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور مث يرسل إىل القلب والقلب  ؛"

؛ وذا التقرير يتبني لنا أن ما جاء به القرآن والسنة يف هذه املسألة ال خيالف ما كان معروفا عند األعصاب

  األطباء اليوم .

مث  وهو خير الناصرين )) ((الرعب يف قلب األعداء من أكرب النصر؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن إلقاء 

  فالرعب من أقوى أسباب النصر وهو أمر معروف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب )) ((؟  قال أيش

أو يشمل ما حيصل ألعداء أتباعه إىل يوم  ؟عليه الصالة والسالم هذا الرعب هل هو خاص يف عهد الرسول 

  يمة ؟ الق

  الثاين، : الطالب

نصرت بالرعب مسيرة شهر )  (الثاين هو الثابت؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم فيما صح عنه: : الشيخ

.  

 ,ألن الباء للسببية؛ وإثبات األسباب هو احلق بما أشركوا )) ((؛ لقوله: فوائد هذه اآلية: إثبات األسباب ومن

تكاثرت وجتمعت ألن النصوص قد  ,واألسباب إما شرعية وإما حسية؛ وإنكارها سفه يف العقل وضالل يف الدين

؛ دخول اجلنة ال حيصل إال بسبب، والنجاة من النار ال حيصل إال بسبب، الولد ال حيصل على إثبات األسباب

ر األسباب ضالل يف الدين وسفه يف إال بسبب، الرزق ال حيصل إال بسبب، كل شيء البد له من سبب؛ فإنكا

 ,إن اهللا تعاىل يوجد األشياء بال واسطة :العقل؛ ومن العجب أن األشاعرة ومن حنا حنوهم يف هذا الباب يقولون

وتقع األشياء بتدبريه مباشرة بال واسطة؛ ألم يقولون لو أثبتنا الواسطة وجعلنا هلا تأثريا لكان هذا نوعا من 

؟ يعين إنسان  وال أثر للحجر يف كسر الزجاجة؛ كيف ,ال أثر للسكني يف قطع اللحم : يقولونالشرك باهللا؛ فمثال



ال أثر للسكني يف قطع اللحم؛ من القاطع ؟ اهللا؛ إنسان رمى زجاجة  :أتى بلحم وجعل يقطعه بالسكني، يقول

إن السكني قطعت  :لت؟ اهللا؛ ألنك لو ق حبجر فانكسرت، ال أثر للحجر يف كسر الزجاجة؛ من الذي كسرها

 ,تؤثر ماأشركت باهللا؛ إذا األسباب ال تؤثر؛ طيب كيف : إن احلجر كسر الزجاجة اللحم أشركت باهللا؛ لو قلت

وأردت تقطع ليس بسكني لو أتيت بعصا  ! هذا خلقه اهللا عندها ال ا؛ سبحان اهللا :؟ قال حنن نشاهد هذا

تكسرها ؟ ال تكسرها؛ إذا  ,لصقت ا من شدة حذفك إياهااللحم ؟ ما يقطع؛ لو أرسلت ريشة على زجاجة و 

وإمنا  ,ال ميكن أن ننكر هذا الشيء؛ هذا سفه يف العقل؛ لكننا نقول: هذه األسباب ال يوجد ا املسبب بذاا

يوجد مبا أودع اهللا فيها من القوى اليت خلقها اهللا عزوجل؛ واضح ؟ من ذلك الرعب يلقى يف قلوب الذين كفروا؛ 

  .إال لغري سبب ؟ لسبب وهو اإلشراكلسبب و 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه إذا كان الرعب يلقى يف قلوب الذين كفروا إلشراكهم فإن األمن يلقى يف قلوب 

  الذين آمنوا لتوحيدهم؛ أليس كذلك ؟ 

  بلى؛ : الطالب

للكفار بسبب إشراكهم ثبت األمن للمؤمنني  ألن ما ثبت للشيء ثبت ضده لضده؛ فإذا ثبت الرعب: الشيخ

 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون )) ((بتوحيدهم؛ ويدل هلذا قوله تعاىل: 

يا رسول اهللا أينا مل يظلم نفسه ؟  :شرك كما فسره النيب عليه الصالة والسالم؛ ملا نزلت هذه اآلية قالواالوالظلم 

إذا كلما كان  إن الشرك لظلم عظيم ))؛ (( ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: ,إنما ذلك الشرك(  :قال

اإلنسان أشد إميانا باهللا وأشد توحيدا له كان أشد أمنا واستقرارا؛ وهذا شيء جمرب ألن من كان أشد إميانا 

حىت إن  ,ء التوكل على اهللا عزوجلومن أقوى أسباب األمن ومصابرة األعدا ,وتوحيدا هللا كان أقوى توكال عليه

واقع، بعض الناس شيخ اإلسالم رمحه اهللا وهو  ركما قر   ,من الناس من يقوم توكله على اهللا مقام الدواء يف الشفاء

بسبب قوة توكله على اهللا؛ وقد أشار إىل هذا شيخ اإلسالم  ,توكل على اهللا ويشفى بدون عالجيكون عنده قوة 

هذا  :إن الدواء باحملرم جائز للضرورة؛ قال :ابن تيمية رمحه اهللا حينما ذكر أن الدواء باحملرم ليس ضروريا حىت يقال

وكل على وقد يشفى بقوة الت :وقد يشفى بالقراءة، قال ,ليس بضروري؛ ملاذا ؟ ألن املريض قد يشفى بدواء آخر

 إني أفعل ما :إنه قد رآني وقال"  :اهللا؛ وقد مرض أبو بكر رضي اهللا عنه فقيل له: أال ندعو لك طبيب ؟ قال

؟ اهللا عزوجل؛ فاحلاصل أن نقول إن اإلنسان كلما قوى إميانه باهللا وقوي توحيده ازداد أمنا  من يعين به ؛" أريد

  س .وطمأنينة واستقرارا وهذا أمر مشاهد مدرك باحل

  ما لم ينزل به سلطانا )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال دليل ألحد على شركه؛ لقوله: 



ومن فوائدها: النداء واإلعالن عن سفه هؤالء املشركني لكوم أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا؛ لو كان هلم 

  ههم .لكن ال دليل هلم؛ وهذا نداء عليهم وإعالن بسف ,دليل لعذروا

  ومأواهم النار )) . ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات اجلزاء؛ لقوله: 

ومن فوائدها: إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا باهللا؛ فنحن نشهد بأن كل كافر مشرك فمأواه النار؛ 

إننا نعامله يف الدنيا معاملة الكافر؛ فمثال  :ولكن هل نشهد ذا لعني الشخص ؟ ال، ال نشهد له؛ ولكننا نقول

ما أشبه ذلك، حنكم بأنه كافر وأن كل كافر يف  وألو مات زعيم من زعماء الكفرة كزعيم الروس أو زعيم أمريكا 

وحنكم بأنه كافر فال نصلي عليه وال نكفنه وال ندفنه مع املسلمني وال ندعو له بالرمحة؛ لكن مسألة اجلزاء  ,النار

  .: كل كافر فإنه يف النارندخله يف العموم نقولهذا 

وصدق اهللا  )) وبئس مثوى الظالمين ((قوله تعاىل: والعياذ باهللا ـ لـ النار؛ ومثواها  ومن فوائد اآلية الكرمية: ذم

س دار وأقبح دار وأخبث دار هي النار؛ وهلذا استحقت هذا الوصف من اهللا عزوجل وهو قوله: أبأعزوجل فإن 

  وبئس مثوى الظالمين )) . ((

   ؟ شيخ أحسن اهللا إليك ! قلنا إن القلب هو الذي يعقل ويأمر الدماغ والقلب الصناعي ال يعقل فيكف: السائل

القلب الصناعي البد أنه يدخله مثال العروق وحيصل منه حركة، هذه احلركة ميكن أن نفسرها بأا أمر : الشيخ

  لقة اهللا عزوجل أو بالصناعة .سواء بشيء ثابت خب ,من القلب يصدر

نقول إنه يف النار مع أن اهللا عزوجل ال شيخ أحسن اهللا إليك ! لو مات أحد قادة الكفار اليوم ملاذا : السائل

صحيح لكن هذا : الشيخ رهم )) ؟بادولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا المالئكة يضربون وجوههم وأ ((يقول: 

   عام.

   ؟ ، ملاذا ال نقول إن هذا يدخل النارن يقول: إن اهللا ثالث ثالثة مشركالكفر اآللكن هو مات على : السائل

ومات على شهادة أن ال إله  ,ما نقول، املعني غري العموم؛ اآلن لو مات واحد من الناس من املسلمني: الشيخ

  إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، هل نشهد له باجلنة ؟ 

كافر حتما أنه اللكن  ,يغفر له أنهفيه احتمال و لكن هذا فيه احتمال أنه يعذب  ,ال ما نشهد له باجلنة: السائل

   يدخل النار ؟س

  ال ما هو هكذا؛ يف اجلنة ولو بعد تعذيب؛ : الشيخ

  كل مسلم سيدخل اجلنة؛   ,سيدخل اجلنة و: هالسائل



كل كافر سيدخل النار؛ وهلذا من عقيدة أهل السنة واجلماعة أنا ال   أيضانقول  ,أحسنت ,بس كل مسلم: الشيخ

نشهد ملعني جبنة وال نار إال من شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وزاد شيخ اإلسالم رمحه اهللا أو اتفقت 

األمة أثنت  كاألئمة األربعة مثال نشهد هلم باجلنة ال ألن الرسول شهد هلم لكن ألن  ,األمة على الثناء عليه

وملا مرت جنازة من  وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )) ((وقد قال اهللا تعاىل:  ,عليهم

، ثم مرت أخرى ) وجبت (: عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف أصحابه فأثنوا عليها خريا قال

أما األول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت  ( :وما وجبت ؟ قال :قالوا) وجبت ( :فأثنوا عليها شرا قال

  له النار أنتم شهداء اهللا في األرض ) .

بشرهم بالنار، هذا ما ملا وقف على قرب كافر فشيخ احلديث الذي ذكر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم : السائل

   ؟ ...يدل على جواز تبشري الكفار بأعيام إذا ظهر 

   ؟يث وإال عني: بس هذا لفظ احلدالشيخ

  هذا لفظ احلديث.: أذكر السائل

  نشوف. لفظ احلديث: حرر الشيخ

 يعمل فيما يرى الناس(  :املسلم ما نشهد له باجلنة ألنه قد يكون كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: السائل

   ؟ ... أما الكافر يعين كافر ؛)

 ,النار فيما يبدوا للناس وهو من أهل الجنة إن الرجل ليعمل بعمل أهل (البخاري روى احلديث: : الشيخ

  كلهم قال .  ) وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار

األصل يف هذا أنه من أهل النار، األصل يف هذا الذي  كفي أن نقول: األصل,لكن ي ,ما نشهد ألحد معني

ل؛ لكن هل جنزم باألصل ؟ جيوز أنه يف آخر حلظة من حياته هذا هو األص ,مات على الكفر أنه من أهل النار

  ألقى اهللا يف قلبه اإلميان .

  : هل ينفعهم هذا ؟ السائل

ما ندري؛ على كل حال الحظوا يا إخوان  ,إذا كان قد تاب ومل حيضره املوت فاهللا يتوب عليه ,أي نعم: الشيخ

ه بالنار ال متنع عنه النار؛ إذا ما فائدتنا أن نقول أن نلزم وعدم شهادتنا ل ,شهادتنا له بالنار ال توجب له النار

 ,باملسلمني خيتصما شيخ هذا احلديث : السائل ؟ ويش الفائدة ؟ أنفسنا بالشهادة هلذا الشخص املعني بالنار

  أن املسلم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدوا للناس؛ يعين ميكن 

  ؛ ليعمل إن الرجل :ما قال مسلم قال: الشيخ



  خيتص باملسلم ؟ : السائل

  .ختصصما : الشيخ

(( ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ : الطالب

وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم 

  فا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين )) .صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد ع

ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  . ))... حتى إذا فشلتم 

  سبق لنا يف الدرس املاضي ما يدل على إثبات األسباب؛ من أين يا فهد ؟: الشيخ

   سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باهللا )) ((قوله تعاىل:  : منالطالب

  هل تعرف خالفا للعلماء يف تأثري األسباب ؟ .: طيبالشيخ

  ما هلا تأثري يف األمور؛  ,أسباب؛ وبعض يقول ال  ...األسباب الزمة يف األمور : البعض يقول: أن الطالب

  قوالن؛ الثالث ؟  نهذا: الشيخ

  .فيهااهللا  ليس بذاا لكن مبا جيعلهأن هلا تأثريا لكن : الطالب

  بتقدير اهللا عز وجل وليس بذاا, متام. أن هلا تأثريا لكن: الشيخ

: الطالب هل يدل على أن هناك شركا أنزل اهللا به سلطانا ؟ ,األخ ما لم ينزل به سلطانا )) ((قوله: : الشيخ

  هذه اآلية نص على أن كل أنواع الشرك ال سلطان عليه؛ 

  إذا فالقيد لبيان ؟ : الشيخ

  أن كل شرك ليس له سلطان؛ : لبيان الطالب

  أي لكن يسمي العلماء مثل هذا القيد ؟ : الشيخ

  لبيان الواقع؛ : الطالب

  لبيان الواقع أن كل شيء ال ميكن به سلطان .: الشيخ

ولقد صدقكم اهللا  ((هذا مبتدأ درس اليوم؛ فيقول اهللا عزوجل:  صدقكم اهللا وعده )) ولقد ((قال اهللا تعاىل: 

ألن التقدير: واهللا لقد؛ والثاين الالم؛  ,وهذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات؛ املؤكد األول القسم املقدر وعده ))

  والثالث قد؛ فهذه ثالثة مؤكدات يف هذه اجلملة؛ 



صدقكم اهللا يف  :أي ,منصوب بنزع اخلافض وعده )) ((أجنزه لكم؛ وقوله: أي  صدقكم اهللا وعده )) ((

قه يعين أخربه وبينهما فرق؛ فإذا قيل: صدَ  ,قهصد  :قه ويقالصدَ  :فيما وعدكم به من النصر؛ يقال :أي ,وعده

 والصدق من املتكلم  ,التصديق من املخاطب للمتكلمفقه أي قال إمنا أخربت به صدق؛ بالصدق؛ وإذا قيل: صد

 :أجنز لكم الوعد فصار ما أخربكم به صدقا؛ قالوا :أي صدقكم اهللا وعده )) ((للمخاطب؛ فمعىن قوله تعاىل: 

؛ وأما يف غري هذا نْ وأ والتقدير: يف وعده؛ والنصب بنزع اخلافض مطرد مع أن  ,وعده منصوب بنزع اخلافضو 

  ية :املوضع فليس مبطرد؛ قال ابن مالك يف األلف

 لبس كعجب أيدوا؛يطرد    مع أمن  وأنْ  ويف أن  

 بشرط أن يؤمن اللبس . وأنْ  يعين نزع اخلافض يطرد مع أن  

إذ تحسونهم  ((أي ما وعدكم به من النصر؛ مث بني موضع هذه الصدق فقال:  ولقد صدقكم اهللا وعده )) ((

إذ تحسونهم بإذنه  ((صدكم وعده حني حسستموهم بإذنه؛ وقوله:  :أي ,فإذ هنا ظرف متعلق بصدق بإذنه ))

اضي بصيغة املاضي، املأن يعرب عن  :على تقدير حكاية احلال؛ ألن القاعدة مضارع عرب به عن شيء ماض ))

 ,اضي بصيغة املاضي؛ فيقال: قام زيد؛ لكنه هنا عرب عن املاضي بصيغة احلاضر حلكاية احلالاملأن يعرب عن 

فإذا صيغ بصيغة املضارع  ,ب تصور املاضي يف الذهن؛ ألن املضي قد انقضى فرمبا يكون اإلنسان ناسيا لهلتقري

كأا اآلن واقعة من   ,ال املاضياحلصار املاضي كأنه حاضر؛ وهذا ما يعرب عنه النحويون حبكاية احلال، حكاية 

  أجل أن يكون ذلك أقرب حلضورها يف الذهن .

تحسونهم بإذنه  (( :، احلس يعين القتل أو أشده؛ نعمأو أشد القتل القتل :احلس إذنه ))تحسونهم ب ((وقوله: 

وكل شيء قد وقع فإن اهللا قد  ,بإذن اهللا الكوين والشرعي؛ بإذنه الكوين ألنه قد وقع : تقتلوم أشد قتلةأي)) 

فيه شرعا؛ إذا يف فيكون قتلنا هلم مأذونا  ,أذن به كونا؛ وبإذنه الشرعي ألن اهللا تعاىل قد شرع لنا أن نقاتل الكفار

  ذنان الكوين والشرعي .اإل هذه اآلية اجتمع

  أي تقتلوم بإذنه؛ هذا نصر. إذ تحسونهم بإذنه )) ((وقوله: 

قتل منهم أكثر من تسعة رجال أو تسعة  ,فإن قال قائل: وهل قتل أحد من الكافر يف يوم أحد ؟ فاجلواب: نعم

 ,عدن يف اجلبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاصرات السيقانوفروا حىت رئي النساء ينطلقن يص, وازموا رجال

   ة والعزة يف أول النهار للمسلمني.ألن قد هربن حيث أيقن باألسر؛ وكانت الغلب

ذ أي صدقكم وعده إ ,حىت قيل: إا ابتدائية؛ وقيل: إا للغاية ))... حتى إذا فشلتم وتنازعتم  ((مث قال: 

معروف حىت  ,غري شرطية يعين حىت وقت فشلكم؛ هذا وجه إذاحتسوم بإذنه إىل أن فشلتم؛ وعلى هذا فتكون 



وتنازعتم في (( أي أن صدق الوعد واحلس استمر إىل أن فشلتم  ,حني فشلتمحىت  :أي فشلتموإذا  ,للغاية

أن حىت ابتدائية؛ فاجلملة مستأنفة؛ وتكون إذا  :والوجه الثاين ؛)) األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون

   , وجواا يذكر إن شاء اهللا.على هذا الوجه تكون شرطية

وتنازعتم  ((حىت إذا جبنتم وخرمت وعجزمت عن االنتصار؛  :أي ,الفشل معناه اجلنب واخلور حتى إذا فشلتم )) ((

هل املراد باألمر الشأن أو املراد باألمر  ألمر ))في ا ((املخاصمة واالختالف؛ وقوله:  :املنازعة في األمر ))

 (( :وعلى الثاين يكون األمر واحد األوامر؛ املعىن ,واحد األوامر ؟ على القول األول يكون األمر واحد األمور

؛ أو يف األمر أي يف أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ شأنكم يف :يف الشأن، أي :أي وتنازعتم في األمر ))

 ,ر عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جبرياخلطاب موجها إىل الرماة وكانوا مخسون رجال أم ويكون 

وملا رأوا املسلمني قد انتصروا وازم  ,ابقوا يف اجلبل سواء كانت لنا أو علينا )ال تبرحوا مكانكم (  :وقال هلم

 ,امكثوا اثبتوا :فنازعهم أمريهم وقال هلم ,ل من اجلبلأرادوا النزو  ,وصار املسلمون جيمعون الغنائم ,املشركون

تنازعتم يف أمر الرسول  :أي ,ولكنهم أصروا على النزول فنزل منهم أكثرهم؛ إذا يكون األمر هنا واحد األوامر

ومنكم من نزل اغتناما لكسب الغنيمة؛ أعرفتم اآلن ؟  ,نبقى امتثاال ألمره :صلى اهللا عليه وسلم فمنكم من قال

   ول تنازعوا يف شأم أي يف أمرهم.املعنيان متالزمان ألنه ملا اختلفوا يف أمر الرسو 

وعصيتم من ؟ عصيتم الرسول؛ لكن مل يذكر املفعول به كراهة لذكره  وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) ((

ما قال:  عصيتم )) ((وكأن اهللا عزوجل أراد أن يوخبهم بطريق لني؛ قال:  ,حيث إنه يكون أشد وقعا وتوبيخا

أشد وقعا يف صار ل: عصيتم الرسول ح به وقيل: عصيتم الرسول؛ فإذا قيالرسول؛ ألن هذا أهون مما لو صر 

ما تحبون  (( :من بعد ما أراكم رؤيا عني :يعين ,أراكم من الفاعل ؟ اهللا من بعد ما أراكم )) ((التوبيخ؛ وقوله: 

إذا فشلتم  (( :أين جواب الشرط على الوجه الثاين يف إذا :من النصر وهزمية أعدائكم؛ بقي علينا أن نقول ))

 تنازعتم )) ((قال بعضهم: إن جواب الشرط:  تحبون )) وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما

 :أي عصيتم )) ((ائدة؛ وقال بعضهم: جواب الشرط: حىت إذا فشلتم تنازعتم وعصيتم؛ وعلى هذا تكون الواو ز 

حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر عصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون؛ وقال بعضهم: جواب الشرط حمذوف 

تقديره: انقسمتم قسمني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة؛ هذه ثالثة أقوال؛ وقال بعضهم: حمذوف 

فاتكم النصر؛ وقال بعضهم: اجلواب ... ر، حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم تقديره: فاتكم النص

جواب  وأنهأو يف عصيتم  ,وأنه هو جواب الشرط تنازعتم )) (( :يفوالقول بأن الواو زائدة  ,حمذوف قطعا

 ,إذا حمذوففواته ما جاء من أجله؛ فاجلواب يفوت ب ,الشرط قول ضعيف؛ ألن احلرف هنا حرف جاء ملعىن



وكل شيء يقدر جوابا إلذا ال ينايف املقدر اآلخر فإنه  ,وفائدة حذفه أن يذهب الذهن كل مذهب يف تقديره

فاتكم ما حتبون؛ أو فاتكم  وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) ((صاحل؛ وعلى هذا ممكن أن نقول: 

وال تتناىف؛ فقد فام النصر  حتماالت صحيحةأن كل هذه اال النصر؛ أو خذلتم؛ أو انقسمتم إىل قسمني؛ املهم

  وخذلوا؛ ولكن هذا من بالغة القرآن، احلذف من أجل أن يكون أمشل وأكثر للمعىن . ,وانقسموا إىل قسمني

أي بعضكم والبعض  ,من هنا تبعيضية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بعض اآلخر يريد اآلخرة؛ فالذين نزلوا جلمع الغنائم ظاهر عليهم أم يريدون الالدنيا و ، بعضكم يريد ؟ اآلخر

الدنيا؛ والذين ثبتوا ظاهر عليهم أم يريدون اآلخرة؛ وهذا على سبيل املثال، هذا على سبيل املثال وإال فاألمثلة  

م من الناس من يريد الدنيا ومن الناس من كثرية يف الذين يريدون الدنيا والذين يريدون اآلخرة؛ حىت يف طلب العل

   :يريد اآلخرة، من الناس من يريد اجلاه والرفعة والسيادة ألن

  واجلهل يهدم بيت العز والشرف؛      العلم يرفع بيتا ال عماد له 

وأن يتعبد هللا على بصرية وما أشبه ذلك؛ فهذا  ,وأن يعلم عباد اهللا ,ومنهم من يريد اآلخرة، أن حيفظ شريعة اهللا

  حال الناس كلهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد اآلخرة .

ولقد صدقكم اهللا إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ثم صرفكم  نيا ومنكم من يريد اآلخرةفي األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الد

عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول 

يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم واهللا خبير بما تعملون )) 

.  

ولقد صدقكم اهللا وعده إذ  ((من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا السميع العليم : الشيخ

  هذه اجلملة قلنا إا مؤكدة مبؤكدات ؟  تحسونهم بإذنه ))

  ذوف؛ والالم؛ وقد؛ احملواو القسم، القسم : الطالب

  أحسنت .: الشيخ

   فهد ويش معىن احلس ؟ إذ تحسونهم )) : ((قوله: الشيخ

  .القتل أو أشد القتل : الطالب

 ))فشلتم  (( ال تتهيب, كن شجاعا  ,معىن فشلتم ؟ أنت يا أخ حتى إذا فشلتم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   ؟ أيش معناها



  تنازعتم؛ : الطالب

  ؟  نعم: الشيخ

  جبنتم.: الطالب

  أي نعم .: الشيخ

   ؟حتى إذا فشلتم ))  ((أين جواب إذا يف قوله: : الشيخ

 وعلى هذا أيضا عصيتم )) (( :وقيل: إنهوالواو زائدة,  تنازعتم )) (( :؛ قيل: إنهيا شيخ أقوال فيها: الطالب

؛ وفيه انقسمتم إىل قسمني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة؛ وقيل: فاتكم النصر؛ وقيل: الواو زائدة

  ويقدر كل تقدير : الشيخ ,كل مذهبالذهن  فيه  يذهبهو حمذوف على كل حال وإمنا حذف ألجل أن 

  وهذا هو الراجح؛ : الطالب

  نعم أحسنت .: الشيخ

   من هنا ؟ منكم من يريد )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  تبعيضية؛ : الطالب

  يعين بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد اآلخرة .: الشيخ

  ما مثال الذي يريدون الدنيا ؟ : الشيخ

  مكام؛ من هؤالء الذين نزلوا : الطالب

  الذين نزلوا من املكان الذي جعلهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيه من أجل الغنائم .: الشيخ

  اهلاء تعود على من ؟  ثم صرفكم عنهم )) ((قوله: : الشيخ

  مبتدأ الدرس ؟ : الطالب

  طيب .: الشيخ

 ,مث أي بعد أن صدقكم اهللا وعده حبسهم أي بقتلهم صرفكم عنهم ثم صرفكم عنهم )) ((يقول اهللا عزوجل: 

فإن الصرف يقتضي  صرفكم )) ((يعين بعد أن فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم صرفكم عنهم؛ وتأمل قوله: 

إقباال شديدا يعاىن فيه املقبل حىت يصرف، كما تقول: صرفت الدابة عن العلف وما أشبه ذلك؛ فيفيد بأن 

ألنه كان  ,املسلمني كانوا مقبلني جدا على هؤالء األعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم يف القضاء عليهم

  هلم نصر يف أول األمر لكن صرفوا عنه .



؟ ويتبني من يقدر هذا األمر أو ال  أي ليختربكم؛ هل تعرفون قدر الطاعة هللا ورسوله ليبتليكم )) ((وقوله: 

ونبلوكم  ((قال اهللا تعاىل: ن؛ ويكون يف اخلري ويكون يف الشر؛ يقدره؛ واالبتالء يف األصل االختبار واالمتحا

من فضل  هذا ((ه مستقرا عنده قال: وقال سليمان ملا رأى عرش بلقيس حاضرا عند :بالشر والخير فتنة ))

واخلري يبتلى به  ,فاخلري ابتالء والشر ابتالء؛ الشر يبتلى به اإلنسان ليصرب أكفر )) ربي ليبلوني أأشكر أم

   .ليبتليكم )) ((ابتالء؛ وهلذا قال:  هكل, فليشكر

واهللا لقد؛  :األصل ولقد أي هذه اجلملة أيضا مؤكدة بثالثة مؤكدات؛ القسم املقدر ألن ولقد عفا عنكم )) ((

ألنه قد يتبادر من الوقائع  ولقد صدقكم )) ((يف قوله: اجلملة هناك وقد؛ وإمنا أكدت اجلملة هنا و  ,والالم

قد يتبادر من كون اهلزمية يف آخر األمر على  ولقد صدقكم اهللا وعده )) (( :خالف ذلك؛ فمثال اجلملة األوىل

وهذا  ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه )) ((ده؛ فأكد ذلك بقوله: املسلمني أن اهللا مل يصدقهم وع

ملا ابتلوا ذه البلوى قد يتبادر إىل الذهن بأن اهللا سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم  :نصر؛ والثانية

بالغة؛ ألن املقام يقتضي اآلية يف غاية ما يكون من الأول فكان التأكيد هنا ويف  ولقد عفا عنكم )) ((فقال: 

   التأكيد.

العفو مبعىن التجاوز؛ ويكون حممودا ويكون مذموما؛ إذا كان مع القدرة فهو  ولقد عفا عنكم )) ((وقوله: 

لكنه يعفو مع القدرة كما قال اهللا  ,ألن اهللا قادر على أن ينتقم عزوجل ,شك مع القدرة هللا بالاحممود؛ وعفو 

ويكون مذموما إذا كان مصدره العجز، إذا كان مصدره العجز فهو مذموم ال  ؛ا قديرا ))عفو  ن اهللاوكا ((تعاىل: 

   على ضعفه وعدم أخذه لنفسه باحلق. حيمد عليه اإلنسان؛ ألن هذا يدل

يشمل كل من وقعت منهم املخالفة؛ وهذا من فضل اهللا عليهم؛ وجيدر بنا هنا أن  )) ولقد عفا عنكم ((وقوله: 

 ,الكعبةي اهللا عنهما وهو مستظل في جاء رجل من الخوارج إلى عبد اهللا بن عمر رض: نذكر قصة عجيبة

 ,هذا عبد اهللا بن عمر؛ فوقف عليه وكان خارجيا :؟ قالوا من هذا :فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال

بلى  :؟ قال غزوة بدر فسأله عن أمير المؤمنين عثمان قال له: أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن

 :؟ قال أما علمت أنه لم يبايع بيعة رضوان :بلى فر؛ قال :؟ قال أما علمت أنه فر يوم أحد :تخلف؛ قال

كرب يعين على أنه انتصر، انتصر ألنه إمنا سأل هذه األسئلة الثالثة ليقدح يف   بلى؛ قال الخارجي: اهللا أكبر؛

وقد فعلت فسأحدثك؛ أما تخلفه في غزوة بدر له: أما  فكبر الخارجي، لما كبر قال ,عثمان رضي اهللا عنه

ابنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت مريضة،  فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يبقى ليمرض ابنته،



وضرب له النيب صلى اهللا عليه وسلم  ,رقية زوجة عثمان؛ فتخلف ليمرضها بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم

والرسول صلى اهللا  ,؟ ال يالم، ختلف بأمر الرسول ليمرض بنت الرسول م على هذابسهمه وأجره؛ إذا هل يال

بعد العفو  ,ولقد عفا عنكم )) وأما فراره في أحد فإن اهللا تعالى قال: ((عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره؛ 

بطن المن  وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنه ال يوجد أحد من بطون قريش أعزهل يبقى أثر الذنب ؟ ال؛ 

فلم ير النبي صلى اهللا عليه وسلم أحق بأن يبعثه إلى قريش من ألن بطنه قوي يف قريش؛  منه عثمان الذي

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما بايع المؤمنين  عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم ألن له مكانة، ثم

ـ اهللا أكرب ـ  )هذه عن يد عثمان ( تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد األخرى وقال: 

  فكانت يد النيب صلى اهللا عليه وسلم خريا من يد عثمان لعثمان؛ أليس كذلك ؟ 

  بلى، : الطالب

يعين  ؛اذهب بها إلى قومك أو كلمة نحوها :ثم قالمنقبة عظيمة،  : سبحان اهللا من حصل له هذه,الشيخ

وصار اآلن القدح صار وهللا احلمد مدحا، صار مدحا؛ فمثل هذه  ,أنت جئت تريد أن تقدح يف أمري املؤمنني

ولكن يكون معناه  ,، بعض الناس رمبا يسأل سؤاال ظاهره االسرتشادينتبه لبعض الناس هاملسائل ينبغي لإلنسان أن

  وصار هذا من فهمه . ,النقد؛ فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرا

  ...أحد العلماء  يقال إن واحدا من الناس سأل

ليس معناه أن نسيء الظن يف كل واحد؛ لكن كل مقام له  ,فليكن حذرا؛ وعلى كل حال كل مقام له مقال

  مقال؛ ابن عمر رضي اهللا عنه فهم من هذا اخلارجي أنه يريد الطعن والقدح يف عثمان فأجابه .

صاحب فضل؛  :أي ,مبعىن صاحب ذو :ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين )) اهللا ذو فضل (( 

ولذلك عفا عنكم؛ وهنا يف اجلملة إظهار يف موضع  ,يعين وأنتم منهم، وأنتم منهم على المؤمنين )) ((

  : يقولأن إذ مقتضى السياق  ,اإلضمار

 



ولذلك عفا عنكم؛ وهنا يف اجلملة إظهار يف موضع  ,يعين وأنتم منهم، وأنتم منهم (( على المؤمنين )): الشيخ

أي فائدة اإلظهار يف مقام اإلضمار  ,واهللا ذو فضل عليكم؛ وفائدته: يقولأن إذ مقتضى السياق  ,اإلضمار

  وقلنا إن فيه ثالث فوائد؛ هداية اهللا يعرفها ؟ اإلظهار يف موضع اإلضمار فيه ثالث فوائد ؟ ,تقدمت لنا

  حد رمبا ميل اإلنسان؛ فإذا تغري انتبه هلذا؛ وا نسقعلى  , ألن الكالم إذا كانالتنبيهالفائدة األوىل : الطالب

   ؛ نعم ؟: هذا يف االلتفاتالشيخ

   ...أن نقول: أن هذا هو العلة يف احلكم  الفائدة األوىل :الطالب

يعين  ,الفائدة األوىل أوال: التسجيل على حمل اإلضمار أو على مرجع الضمري بأنه من أهل هذا الوصف: الشيخ

عليكم أفاد بأم  ليكم؛ إذا قال: على املؤمنني بدلواهللا ذو فضل ع :إثبات هذا الوصف ملرجع الضمري؛ فمثال

هذه واحدة؛ ثانيا: العموم؛ ألنه لو قال: واهللا ذو فضل عليكم اختص الفضل مبرجع ؟ مؤمنون؛  هم أيش

علة  ,مشلهم وغريهم؛ الفائدة الثالثة ما أشار إليه األخوان وهي: العلة على المؤمنين )) ((الضمري؛ فإذا قال: 

ذه ختتلف باختالف السياق؛ األخرية هوإال والعلة اإلميان؛ هنا يف هذه اآلية  ,احلكم، احلكم كون اهللا ذا فضل

هنا يف موضع اإلضمار مناسبة  , يف اإلظهارهذه فائدة اإلظهار يف موضع اإلضمار؛ أما هنا فهنا مناسبة لفظية

   ذو فضل عليكم مل تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها.واهللا لفظية وهي: تناسب رؤوس اآليات؛ ألنه لو قال: 

  يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد؛ )) واهللا ذو فضل على المؤمنين ((طيب 

ولقد صدقكم  ((أوال: أن اهللا سبحانه وتعاىل قد نصر املؤمنني يف أحد كما نصرهم يف بدر؛ ودليله قوله تعاىل: 

  اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه )) .

ولقد صدقكم اهللا  ((ثانيا: أن من البالغة أن يؤكد اخلرب إذا كان احلال تقتضي ذلك؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

  الالم وقد .حيث كان فيه قسم وتوكيد بوعده )) 

واحلس  إذ تحسونهم بإذنه )) ((الفائدة الثالثة: شدة عزمية الصحابة رضي اهللا عنهم يف طلب العدو؛ ألنه قال: 

على القتل أو أشده يعين كأنه يسمع له صوت عند القتل؛ وهكذا ينبغي للمسلمني أن يأتوا أعدائهم احلربيني 

إن تكونوا  (( :يعين ال تضعفوا يف طلبهم وال تهنوا في ابتغاء القوم )) ((شدة وغلظة كما قال اهللا تعاىل: 

في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون  ال تهنوا (( :شف تعزية للصحابة تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))

  اهللا ما ال يرجون )) .وترجون من  (( :وتزيدون عليهم فإنهم يألمون كما تألمون ))

يف أول األمر انتصروا وقتلوا  ألنه كانومن فوائد هذه اآلية: أن النزاع واملعصية سبب لفوات كمال النصر؛ صح ؟ 

  هذا املانع امتنع أو انتفى كمال النصر . تلكن ملا حدث ,املشركني



 ((خذ ؟ من واقع األمر؛ ألن قوله: ومن فوائدها: أن مثل هذا األمر النزاع واملعصية سبب للخذالن؛ من أين تؤ 

واملعىن أنكم خسرمت هذا النصر وخذلتم؛ ومن قرأ الغزوة تبني  ,قلنا إن جواب الشرط حمذوف حتى إذا فشلتم ))

  فأثابكم غما بغم )) . ((من األمور العظيمة اليت ستأيت إن شاء اهللا عند قوله: له ما حصل للصحابة 

وعصيتم من بعد ما  ((عصية بعد النعمة أشد من املعصية قبل النعمة؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن امل

أراهم اهللا ما حيبون هذه  أنوإال لكان يقول: وعصيتم فقط؛ لكن كون املعصية تقع بعد  أراكم ما تحبون ))

  أعظم، أعظم مما إذا مل يكن اهللا أراهم ما حيبون .

فيكون االتفاق سبب  ,الكلمة؛ وجهه ؟ أن النزاع سبب للخذالن ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على اجتماع

االجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة الشك أنه سبب للنصر؛ وهلذا ينبغي لطلبة العلم  ,للنصر؛ وهو كذلك

لكن كون كل واحد منهم يعيب على  ,والعلماء أن ال يظهر خالفهم ونزاعهم أمام العامة؛ اآلراء البد أن تكون

على أن العامة  ,خر أن خالفه هذا خطر عظيم جدا؛ ألن العامة ترى بعد هذا النزاع أن ال تثق بواحد منهماآل

  أيضا سوف يتفرقون ويكون هذا مع هذا وهذا مع هذا؛ فالنزاع الشك أنه سبب للخذالن والفشل ومتزق األمة .

منكم من يريد الدنيا ومنكم من يرد اآلخرة  (( املدار كله على ما يف القلب؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن

واهللا أعلم فيه إشارة إىل أن سبب اجلنب والنزاع واملعصية سوء النية من بعض من كان فيهم؛ ألنه  هذاوكأن  ))

أن جنعلها مجلة استئنافية تعليلية ملا حصل؛ والشك أن املدار   منكم من يريد الدنيا )) ((ميكن أن جنعل قوله: 

  مىت كان فاسدا فسد العمل .و ما يف القلب وأنه مىت كان القلب صاحلا صلح العمل  كله على

ولكن  )) منكم من يريد الدنيا ((ومن فوائد اآلية: أنه قد يكون يف خري القرون من يعاب عليه الفعل؛ لقوله: 

ريها ما يكفر ما الصحابة رضي اهللا عنهم خباصة هلم من الفضائل والسوابق والصحبة وما حصل من اآلفات وغ

ما يصيب المؤمن من  (: يعين املكفرات العامة لكل أحد مثل ,حصل منهم؛ وهلذا للصحابة مزية على غريهم

هذه عامة لكل أحد؛ لكن للصحابة أشياء  ) حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا بها عنهوال أذى هم وال غم 

ب التجسس أن من أعظم املصائب وأكرب املعاي خاصة توجب حمو ما حصل منهم من السيئات؛ ويدلك هلذا

وملا استأذن عمر رضي اهللا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم  ,حلساب املشركني؛ ووقعت من حاطب رضي اهللا عنه

اعملوا ما شئتم  :لى أهل بدر وقالأما علمت أن اهللا قد اطلع إ (يف قتله قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

التجسس حلساب الكفار يوجب القتل ولو كان اإلنسان  ,مصيبة عظيمةمع أن هذه  ) فإني قد غفرت لكم

ألنه مسلم؛  : ال تقتلهألن هذا من السعي يف األرض فسادا؛ وهلذا مل يقل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ,مسلما



ذا كان القول الصحيح اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ وهل :وقد قال اهللا تعاىل ,بل قال: ال تقتله ألنه شهد بدرا

  لو كان يصلي ليال وارا فإنه يقتل . ,الذي الشك فيه أن اجلاسوس يقتل ولو كان مسلما

صرف اهللا سبب فإن  ثم صرفكم عنهم ليبتليكم )) ((إثبات األسباب؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية الكرمية:

  هؤالء عن الكفار ما حصل منهم من الفشل والتنازع واملعصية .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف أفعال اهللا؛ فيكون يف هذا رد على اجلهمية وحنوهم ممن ينكرون و 

إن اهللا يفعل ال حلكمة ولكن رد مشيئة؛ وحنن نؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل ال  :ويقولون ,حكمة اهللا عزوجل

  العقول . هيفعل شيئا وال يشرع شيئا إال حلكمة؛ لكن من احلكم ما هو معلوم للبشر ومنه ما هو جمهول ال تبلغ

 لدنيا كله حماه اهللا عزوجل؛ادة اومن فوائد هذه اآلية: أن ما حصل من املؤمنني من التنازع والفشل واملعصية وإر 

مسعتم يف قصة اخلارجي الذي  اعفا عنكم؛ إذا ال أثر له؛ وكم ولقد عفا عنكم )) ((من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

  جاء إىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما .

واهللا ذو  ((ه: ؟ لقول ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات الفضل هللا عزوجل عليهم وعلى غريهم من املؤمنني؛ عرفتم

  فضل على المؤمنين )) .

  فإن قال قائل: وهل هللا فضل على غري املؤمنني ؟ 

 واهللا ذو فضل على العالمين )) (( ,إن اهللا لذو فضل على الناس )) (( :له فضل على الناس ,نعم :فاجلواب

ع؛ وإال فكل أحد والعام للجمي ,فضل خاص وفضل عام؛ فاخلاص للمؤمنني :على كل أحد؛ لكن الفضل نوعان

قد تفضل اهللا عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس واألزواج والبنني وغري ذلك؛ لكن الفضل اخلاص 

  واهللا ذو فضل على المؤمنين )) . ((الذي يتصل بفضل اآلخرة هذا للمؤمنني فقط؛ عرفتم يا إخوان ؟ طيب 

 ,هذه ظرف :إذ ى أحد والرسول يدعون في أخراكم ))إذ تصعدون وال تلوون عل ((مث قال اهللا تعاىل: 

تقدير: أذكروا إذ تصعدون؛ الوالظرف البد له من متعلق؛ فما متعلق إذ ؟ متعلق إذ على أرجح األقوال حمذوف، 

وإال بعضهم قال: إا متعلقة مبا قبلها ولقد عفا عنكم حني تصعدون؛ وبعضهم قال:  ,هذا أحسن ما قيل فيها

أذكروا إذ تصعدون حىت تكون هذه  :تقديرال ,م حني تصعدون؛ ولكن األقرب أن املتعلق حمذوفمث صرفكم عنه

ألن الصعود الرقي إىل  ,وهي غري تصعدون بفتحها ,بضم التاء تصعدون )) ((احلال دائما على أذهانكم؛ وقوله: 

وأما اإلصعاد فهو السري هربا يف  إليه يصعد الكلم الطيب )) ((تعاىل: أعلى، الصعود الرقي إىل أعلى، كما قال 

ا يف األرض؛ وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي اهللا : أصعد أي ذهب هاربا أو مسرعيقال ,أرض مستوية



راعا يف أرض مستوية؛ ملاذا ؟ ألن : ربون سأي تصعدون )) ((ومنهم من صعد اجلبل؛ لكن املراد بقوله:  ,عنهم

  فتيمموا صعيدا طيبا )) . ((األرض، كما قال تعاىل: والصعيد وجه  ,صعيدالأصعد مأخوذ من 

ال تعكفون أو تلتفتون إىل أحد؛ ومل يقل: ومل تلتفتوا ألن اللي  :أي إذ تصعدون وال تلوون على أحد )) ((قال: 

فكانوا ال يلوون  ,خوفا من قتل الكفار إياهم ,نعطاف على الشيء؛ هم ال يلوون على أحد هربااالأبلغ، اللي 

ال يبقى مع الرسول صلى  ,أحد هربوا؛ وتصور املشهد كيف كان، حوايل سبعمائة نفر من خيار املؤمنني يهربون

الرسول صلى اهللا عليه وسلم  والرسول يدعون في أخراكم )) ((اهللا عليه وسلم إال نفر قليل؛ وانظر أيضا قال: 

ولكن لشدة األمر ال يلوون  ,يدعوكم يا عباد اهللا كروا ارجعوا ,آلخريف ا  أخريات القوم هو الذي يلي األعداءيف

  هذه قضية عظيمة؛ ولكن اهللا سبحانه تعاىل قد عفا عنهم، قد عفا عنهم ومل يؤاخذهم مبا جرى؛ و على أحد؛ 

أن أخراكم يعين اآلخر منكم؛ ألن من عادة النيب صلوات اهللا وسالمه عليه  والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((

ليس كامللوك يأخذ الصدر بل هو كالراعي يكون يف اآلخر يتفقد الرعية، إنسان حيتاج  ,يكون يف أخريات القوم

كما في قصة جابر رضي اهللا عنه، جابر لما رجعوا في سيرهم   ,اعدهإنسان تتخلف بعريه يتخلف فرسه فيس

شف النبي صلى اهللا عليه وسلم؛ فلحقني  :قالويش معىن أعىي ؟ تعب ما ميشي؛  كان على جمل قد أعيى؛

فلحقني وراء هذا اجلمل التعبان؛  ,حلقين النيب؛ معناه أنه وراء أيضا :ويقول ,هذا مجل تعبان ميشي يف آخر الناس

اجلمل ـ سبحان اهللا ـ  ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله قط، ا,عادي اضرب الجمل ضرب ,فدعا للجمل وضربه

سبحان اهللا آية من آيات اهللا  ,امه يسبق القومخط حىت كان جابر يرده يف ,هو باألول تعبان ما ميشي إال قليال

الرسول صلى اهللا عليه وسلم طلب من جابر أن  ،) ه( بعنثم قال له: الرسول عليه الصالة والسالم،  وآيات

ول باألشف  ما أبيعه؛ :قالكم ؟ أربعني درهم أو مخسني درهم؛ ولكنه أىب؛   األوقية ،) ه بأوقية( بعنيبيعه عليه، 

باعه على  فبعته، ؛) ه( بعن :؛ قالعليهيبيعه  والالنيب عليه الصالة والسالم  يسومهيرتكه واآلن أن يسيبه و ريد ي

 ,فأعطاه النبي صلى اهللا عليه وسلم شرطه ,لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة ,النيب صلى اهللا عليه وسلم

قال: ال؛  )صليت ؟ال له: ( ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم عند باب المسجد ق

ألن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء باملسجد يصلي فيه  ؛) أدخل فصل ركعتين : (قال

وأمره عليه الصالة والسالم، وهذه سنة تفوت كثريا من الناس، مث أعطاه  ركعتني؛ ثبت هذا من فعل الرسول

خذ  ,أتراني ماكستك آلخذ جملك( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,وجابر يريد أن يعطيه اجلمل ,الدراهم

ق هذا غاية ما يكون من الكرم؛ والنيب عليه الصالة والسالم مل يقصد أن يتصد ؛) فهو لكودراهمك جملك 

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن اجلمل ففعل  :عليه؛ بعض العلماء رمحهم اهللا قالوا



هذه احليلة؛ هذا خطأ غلط؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم أراد أن يعرف كيف كان غالء هذا اجلمل يف 

أتراني ( ؛ وإال فالذي يظهر من قوله: ه فطلب منه البيعد أن كان عنده رخيصا يريد أن يسيبقلب جابر بع

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يرد الشراء من األصل؛ ولكنه أراد أن يعلم ما عند  ماكستك آلخذ جملك )

  جابر رضي اهللا عنه .

مث قال:  حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم )) ((شيخ أحسن اهللا إليكم ! قال اهللا عزوجل: : السائل

   ؟ الرتاخي وهم قد فشلوا من قبل وعصواأا للرتتيب مع ومث كما هو معلوم  ثم صرفكم عنهم )) ((

  ال، الصرف بعد العصيان؛ : الشيخ

  صرفوا؛ انأي هم ملا فشلوا وعصوا ... : السائل

  صرفهم اهللا.: الشيخ

يعين حنن قلنا إن هذا الصرف كان عن إقبال شديد فكيف يكون  ثم صرفكم عنهم )) ((مث قال هنا: : السائل

   الصرف بعد إقبال شديد ؟

أي هم أقبلوا شديدا ما هو على النظام الذي أمرهم الرسول، أقبلوا شديدا من أجل القضاء على : الشيخ

  عن اجلميع، الكالم على اجلميع؛  الذين عصوا فقطما هو عن احلني املشركني، الكالم 

  بعضهم كان مقبل ؟ : يعين لالسائ

ما فيه شك الصحابة قبل أن ينزل هؤالء مقبلني جيمعون الغنائم وهؤالء هاربون؛ الكفار هربوا حىت إن : الشيخ

  بال وسوقهن بارزة قد رفعن ثيان. النساء شوهدن يصعدن اجل

  ة اجلبل, هذه يف رما (( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم )): يعين قوله: السائل

  للعموم. ((صرفكم )) يف رماة اجلبل, و:  : نعمالشيخ

  ؟  عطف واملعطوف عليه عطف على أيشثم صرفكم ))  ((مث يف قوله تعاىل: : السائل

   ,الظاهر أا معطوفة على حتسوم مث صرفكم إذ تحسونهم بإذنه )) (( :نعم: الشيخ

  : يف كتاب اجلمل: مث عطف على اجلواب, السائل

  : هو يصلح, أقول جيوز, الشيخ

  : أال يكون هذا جوابا للشرط السائل

   .: ال, يكون هذا ما هو جواب الشرط, جواب الشرط حمذوف وهذا من مجلتهالشيخ

   ما الفرق بني العفو واملغفرة ؟: السائل



ألنه عفو عن اازات؛ وأما إذا قيل عفو غفور  ,إذا مل يكن مقرونا باملغفرة فهو تدخل فيه املغفرة :العفو: الشيخ

   .احملرماتواملغفرة لفعل  ,صار العفو عن ترك الواجبات

هو قسمان:  فهل الذي هو عن غري قدرة ذموم العفو منه قسمني حممود ومذموم, القسم املقلنا إن : شيخ السائل

   ؟, أليس ممدوحا القيمة يعفو عن حقه حىت يوم كالرجل

  ألنه يوم القيمة قادر سيعطى حقه كامال . ,قد يدخل يف القسم األولهذا : الشيخ

اهللا مل يذكر املفعول لذلك  ,التوبيخ بطريقة لينةإن قلنا  وعصيتم )) ((شيخ بالنسبة لقوله تعاىل: : السائل

   ؟ ... أمر والرسول (( وعصيتم )) يقال: سبحانه وتعاىل, ما

  ما فيه أمر هنا، ال واحد أمور وال واحد أوامر؛ : الشيخ

  واألمري.تنازعوا : السائل

وعصوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو عصوا اهللا أيضا ألن من عصى الرسول  ,تنازعوا فيما بينهم: إال, الشيخ

  فقد عصى اهللا تعاىل .

  جلميع ؟ اكيف عم العقاب : الذي خالف األمر من الصحابة قليل فالسائل

أننا كررنا أن فعل اجلماعة من طائفة  :اجلواب والذين عصوا أقل من مخسني ؟ عصيتم )) ((ألنه قال: : الشيخ

حىت إن بين إسرائيل يلومهم اهللا عزوجل على شيء فعله أسالفهم؛ ألم طائفة  ,قد ينسب إىل مجيع الطائفة

نؤمك حتى نرى اهللا  وإذ قلتم يا موسى لن ((واحدة، خياطب الذين هم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم: 

  جهرة )) .

  ما هي ؟ : هل هناك قراءة أخرى, الشيخ

  بدون واو سارع ؛ : الطالب

  بدون واو سارع؛ : الشيخ

   هل يرد هذا على قول أهل العلم: إن من أنكر حرفا يف القرآن فهو كافر ؟: الشيخ

  ال يرد؛ : الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

  نص، به الما مل يرد إذا قول أهل العلم حممول على : الطالب

وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون سارع إلى  ((إذا ما مل يكن قراءة؛ وعلى هذا لو قرأ اإلنسان: : الشيخ

   مغفرة ))



  : فإن هذا جيوز, الطالب

  ., متام فال بأس ألنه قراءة: الشيخ

إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

فأثابكم غما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم واهللا خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد 

الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية يقولون 

ن األمر من شيء قل إن األمر كله هللا يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو كان لنا من هل لنا م

األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي اهللا 

  .لوبكم واهللا عليم بذات الصدور ))ما في صدوركم وليمحص ما في ق

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا : الشيخ

   حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  ؟  تصعدون )) ((ما معىن  صعدون وال تلوون على أحد ))إذ تُ  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  

  يعين تسريون يف األرض هربا .: الطالب

  ؟ صعدونتَ  :وما الفرق بينها وبني: خالشي

  أعلى؛ مبعىن ترقى إىل  صعدونتَ : الطالب

  واملراد األول ؟  تصعد اجلبل مثال، تصعد شيئا مرتفعا . :يعين: الشيخ

  .املراد األولنعم,  :الطالب

   اجلملة يف موضع ؟ والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((قوله: : الشيخ

  حال،  :الطالب

   ؟ احلال هلا موضع من اإلعراب ؟ موضع أيشلكن يف : الشيخ

  .موضع نصب :الطالب

  موضع نصب على احلال.: يف الشيخ

   عبد الرمحن ؟ يدعوكم في أخراكم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   أي يف آخركم؛ :الطالب

  مباذا يدعوهم ؟ : الشيخ

  إليه ألم هربوا رضي اهللا عنهم؛ ليعودوا يدعوهم  :الطالب



  نعم ؟ .) إلي يا عباد اهللا إلي عباد اهللا (  :ليعودوا إليه يقول: الشيخ

: أعطاكم ثوابا؛ و أثابكم )) (( :الفاعل هو اهللا عزوجل؛ ومعىن :أثابكم فأثابكم غما بغم )) ((قال اهللا تعاىل: 

هو اازاة على العمل إن خريا  :فهو املفعول الثاين ألثابكم؛ والثواب ,هو الثواب الذي أعطاهم اهللا غما )) ((

يعين حىت اجلزاء على الشر يسمى ثوابا، قال اهللا تعاىل:  ,حىت اإلثابة على الشر تسمى ثوابا ,فخري وإن شرا فشر

لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب اجلزاء على السيئات؛ وصار  هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ))؛ ((

تكون الكلمة هلا معىن إذا أفردت وهلا معىن إذا قرنت  ,سنات؛ وأمثال هذا يف اللغة كثريالثواب اجلزاء على احل

الباء هنا قيل: إا للمصاحبة؛  بغم )) ((مفعول ثاين ألثابكم؛  :غما فأثابكم غما بغم )) ((بغريها؛ وقوله: 

إن معناها أثابكم  :وقيل: إا للبدل؛ وقيل: إا مبعىن على؛ ولكل وجهة نظر؛ فأما الذين قالوا للمصاحبة فقالوا

 :غموم متتابعة؛ والذي قالوا إا مبعىن على قالوا ,يعين مقرتنا به مل يفصل بينهما فاصل ,غما يعين مصحوبا بغم

 :غم، أصابكم غما على غم وال يلزم أن تكون متتابعا؛ والذين قالوا إا للبدل والعوض يقول أصابكم غما على

معناها أصابكم غما بغم بدال عن الغم الذي حصل منكم؛ وإذا تأملنا وجدنا أن اآلية الكرمية حتتمل كل املعاين 

تفسري أن اآلية إذا كانت حتتمل أكثر من ؛ والقاعدة يف ال؟ الثالثة كما سيتبني إن شاء اهللا من تفسري الغم ما هو

  بالغة القرآن .هو ا منافاة فإا حتمل على ما حتتمله من املعاين؛ ألن هذا ممعىن وليس بينه

  فما هي الغموم اليت أصابتهم ؟ حنن نعرف أن املسلمني يف أحد أصيبوا مبصائب عظيمة؛

النهار؛ وهذا الشك أنه حيدث غما عظيما ألنه بعد أن  كان النصر هلم يف أول النهار مث كان عليهم يف آخر  :أوال

  نتكاسة مل تسبق بنصر؛ أليس كذلك ؟ التفرح النفوس بالنصر مث تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت ا

  .بلى: الطالب

 وهذا ,قتل منهم شهداء، قتل منهم شهداء من شجعام مثل محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه :ثانيا: الشيخ

  .الشك أنه يفت يف أعضادهم

  م عبد اهللا بن أيب املنافق. اخنزلتأخر ثلث اجليش تقريبا من أثناء الطريق، وهم املنافقون الذين  :ثالثا

وماذا تكون نفوس املؤمنني إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى  ,رابعا: أشيع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل

  مبا رحبت.األرض اهللا عليه وسلم قد قتل؛ تكون عظيمة تضيق عليهم 

أن الرسول عليه الصالة والسالم أصيب يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن خامسا: 

   .ما مل يصبه من قبل؛ فالغموم كثرية



موم إذا قلنا إن الباء بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول صلى اهللا عليه وهذه الغ

ألن نزوهلم من اجلبل الذي جعلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه الشك أنه حيزن الرسول عليه  ,وسلم به من الغم

كان األمر مث خيالفون؛ طاعة النيب عليه الصالة والسالم؛ قائد مرتب للجيش أمرهم بأن ال يدعوا املكان مهما  

الصالة والسالم يف هذا الباب واجبة من وجهني؛ أوال: أنه شرع، إن أمره ـ عليه الصالة والسالم ـ شرع؛ وثانيا: 

من جهة أنه ويل األمر قائد، خمالفة القائد ولو مل يكن رسوال تعترب شديدة يف نفسه؛ فكما أنه حصل للنيب صلى 

  لم منهم غم أصام اهللا بغموم؛ واضح ؟ اهللا عليه وس

أما على القول بأا للمصاحبة فاألمر ظاهر؛ ألا غموم متالحقة يف غزوة واحدة؛ وأما كونه غما على غم 

فأثابكم غما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما  ((كلما ثاء غم أتى غم آخر؛ وهلذا قال:   ,فكذلك أيضا

أي أثابكم غما بغم من أجل أن ال حتزنوا على ما  فأثابكم )) ((واملعلل قوله:  تعليلالالم هنا لل أصابكم ))

األكرب ينسي الغم األصغر؛ فمثال إذا فام النصر هذا غم، غم الغم ؟ ألن  فاتكم وال ما أصابكم ؛ كيف ذلك

الغم األول ومل حيزنوا عليه شك؛ لكن إذا قتل نبيهم عليه الصالة والسالم هذا أشد؛ فلما أشيع أنه قتل نسوا  بال

ألم أصيبوا؛ فإذا جاء الفرج وتبني أن الرسول عليه الصالة والسالم قد بقي زالت الغشاوة كلها؛ واضح ؟ فيكون 

هذا من حسن ربوبية هذا من لطف اهللا م أنه يصيبهم املصائب تنسيهم املصائب األوىل مث بعد ذلك تنفرج؛ و 

من أين  لكيال تحزنوا على ما فاتكم)) ((؛ وهلذا قال: والنيب صلى اهللا عليه وسلمبالصحابة عناية اهللا عزوجل و 

هذا هو  ,من اخلذالن وفقد الغنيمة؛ فهذه من حكمة اهللا عزوجل وال ما أصابكم )) ((؟ من النصر والغنيمة؛ 

هنا واملعىن: لكي حتزنوا على الصواب يف معىن اآلية الذي ال حتتمل غريه؛ وأما قول اجلاللني رمحه اهللا: إن ال زائدة 

حيب من املؤمنني أن ال حيزنوا ويسليهم إذا اهللا عز وجل ما فاتكم وما أصابكم؛ فهذا قول بعيد جدا؛ بل إن 

إنما النجوى من الشيطان لحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال  ((وجدت أسباب احلزن، قال اهللا تعاىل: 

اهللا أو كيف يفعل اهللا شيئا من أجل أن حيزنوا هذا بعيد جدا؛ لكن  هممر هذه تسلية؛ فيكف يأبإذن اهللا )) 

املعىن الذي ذكرناه أظنه واضح جدا أن هذه الغموم اليت أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا فال حيزنوا على 

  ما فام وال ما أصام؛ وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ يف النفوس .

رب وهو العلم ببواطن األمور؛ ومنه مسي الزارع خبري مأخوذ من اخلُ  )) واهللا خبير بما تعملون ((ل: يقول اهللا عزوج

ألصل أن هذه املادة تدل على خفاء؛ فاخلبري هو العليم ببواطن األمور؛ والعليم احلب وخيفيه؛ فا خبريا ألنه يدفن

 تعملون )) ((بالذي  :مبا أير بما تعملون )) خب ((ببواطن األمور عليم بظواهر األمور من باب أوىل؛ وقوله: 

ربة هنا املراد ا ما ألن املراد باخلِ بما تعملون ))  ((قول، وسوسة يف النفوس؛ لكن هنا قال:  من خري وشر، فعل



ديد ألن اهللا عزوجل ال حياسب إال على العمل؛ أما حديث ن حساب؛ فهي مجلة خربية تفيد التهيرتتب عليها م

فإنه ال حياسب؛  ترك الواجبات مث مل ينفذث اإلنسان نفسه بفعل املعاصي أو حياسب عليه؛ لو حدالنفس فال 

  .تعملون ))  خبير بما ((وهلذا قال: 

إذ تصعدون وال تلوون  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: تذكري املؤمنني مبا جرى منهم من املخالفة، حيث قال: 

فيستفاد منها  أما على القول بأا متعلقة بعفا لقة مبحذوف تقديره: أذكر؛هذا على القول بأن إذ أيش ؟ متع)) 

  تذكري املؤمنني بنعمة اهللا عليهم يف عفوه عنهم حني أصعدوا .

 وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: التوبيخ اللطيف يف قوله: 

إلي يا  ( :اإلنسان مثل هذه احلال يهرب وال يلوي على أحد والرسول يدعوه يقول فإن الشجاعة متنع أن يقع من

  ففيها توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم . ؛) عباد اهللا

ومن فوائد هذه اآلية: حسن رعاية النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته يف قيادته العظيمة، حيث يكون يف أخريات 

سالمه عليه أن يكون يف أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم، إنسان يتأخر، القوم؛ وهذا شأنه صلوات اهللا و 

 ,وليس كامللوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر؛ وقصة مجل جابر ليست ببعيدة ,إنسان حيتاج يتفقدهم

النبي  هحيث كان النبي عليه الصالة والسالم في أخريات القوم فلحق جابرا وكان معه جمل قد أعيا فلحق

مما يدل على أن من أهداف النيب عليه الصالة والسالم  مشى الجمل؛و ليه الصالة والسالم وضربه ودعا له ع

  للتأخر مثل هذه احلال .

حبيث يثبت ويدعوا إىل الثبات؛ من أين  قائد أن يكون ذا شجاعة يف قيادته,ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لل

  ألنه لو مل يثبت وهرب معهم مل يكن صاحلا للقيادة . والرسول يدعوكم )) ((تؤخذ ؟ من قوله: 

  والرسول يدعوكم )) . ((ومن فوائد اآلية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: 

والعدل ظاهر جدا إذا  فأثابكم غما بغم )) ((ومن فوائدها: حكمة اهللا عزوجل وعدله يف إثابته عباده؛ لقوله: 

واحلكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو مبعىن على؛ ألن هذه الغموم اليت يتلو بعضها بعضا جعلنا الباء للبدل؛ 

  خيفف بعضها بعضا .

فإن الالم هنا  لكيال )) ((ومن فوائد اآلية: إثبات احلكمة، إثبات حكمة اهللا عزوجل يف أفعاله؛ من قوله: 

  .للتعليل 



حبيث يثبت ويدعوا إىل الثبات؛  قائد أن يكون ذا شجاعة يف قيادته,ومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي لل: الشيخ

  ألنه لو مل يثبت وهرب معهم مل يكن صاحلا للقيادة . (( والرسول يدعوكم ))من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  (( والرسول يدعوكم )) .ومن فوائد اآلية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: 

والعدل ظاهر جدا إذا  (( فأثابكم غما بغم ))ومن فوائدها: حكمة اهللا عزوجل وعدله يف إثابته عباده؛ لقوله: 

ن هذه الغموم اليت يتلو بعضها بعضا جعلنا الباء للبدل؛ واحلكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو مبعىن على؛ أل

  خيفف بعضها بعضا .

فإن الالم هنا  (( لكيال ))ومن فوائد اآلية: إثبات احلكمة، إثبات حكمة اهللا عزوجل يف أفعاله؛ من قوله: 

  .للتعليل 

األشعرية أيضا ينفوا بل و  ,إثبات احلكمة هللا يف أفعاله وأحكامه الشرعية ينفيها من ؟ اجلهمية أعين وهذه املسألة

وألا لو عللت لصح أن يتوجه  ,إن أفعال اهللا ال تعلل ألا لو عللت لكان يفعل لغرض :ويقولون ,ينفوا

؛ وقد بينا فيما سبق اىل ال يسأل عما يفعل وهم يسألون، واهللا سبحانه وتع؟ مل فعلت :السؤال إليه عنها فيقال

عد تنقصا هللا عزوجل؛ ألنه إذا انتفت احلكمة يف أحكامه الشرعية أو أن نفي العلة أو نفي احلكمة يف أفعال اهللا ي

وما خلقنا  ((مه عبثا ولعبا، وقد أبطل اهللا تعاىل ذلك يف عدة آيات أشدها قوله تعاىل: االقدرية صارت أحك

  السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا النار )) .

؛ واألنه قدر الغم بالغم من أجل أن ال حيزن وا,الكرمية: أن اهللا عزوجل حيب من عباده أن ال حيزنومن فوائد اآلية 

ورمبا حيدث له عقدا نفسية؛  ,وذلك ألن احلزن حيدث لإلنسان انقباضا، انقباضا رمبا مينعه عن كثري من املصاحل

 ن اإلنسان إذا  , ألنه الشك أدر ما يستطيعد نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقواإلنسان ينبغي أن يعو

ال حيب أن جتده كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أنه يكون مسرتحيا قابال للتفهم والتفهيم؛ وإذا كان حمزونا 

  يكلمه أحد فضال عن أن يكون له تفهيم أو فهم .

 :ا فاتك خري تظنه خريا لنفسك فقلومن فوائد اآلية: الرتبية العظيمة للعباد وهي أن ال حيزنوا على ما فام؛ إذ

قدر اهللا وما شاء فعل؛ واعلم أن احلزن ال يرد الفائت  :قدر اهللا وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل

  أبدا وإمنا يزيد اإلنسان بالء .

  . لون ))واهللا خبير بما تعم ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا عزوجل الواسع لكل معلوم؛ لقوله: 

ومن فوائدها: وجوب احلذر من املخالفة، خمالفة اهللا عزوجل؛ وجهه ؟ أنه إذا كان خبريا بعملنا فإن ذلك يوجب 

  إذا خالفناه علم وإذا علم فسوف حياسبنا . ,ألننا إن خالفناه علم ,لنا أن ال خنالفه



 :ووجه ذلك: أنه أضاف العمل إليهم؛ واجلربية يقولون تعملون )) ((ومن فوائد اآلية: الرد على اجلربية؛ لقوله: 

  . باختيارهإن اإلنسان ال يعمل ال يفعل شيئا 

 ,ألن غالة القدرة ينكرون علم اهللا بفعل العبد خبير )) ((ومن فوائدها: الرد على غالة القدرية؛ من قوله: 

  ا .إن اهللا عزوجل ال يعلم أفعال العبد لكن إذا فعلها علم  :ويقولون

؟ اهللا عزوجل؛  هلة؛ أنزل منمبللرتتيب  :مث ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

من  (( :كل الغموم السابقة  ,فيشمل الغم بعد الغم ,املارد بالغم هنا جنس الغم أنزل عليكم من بعد الغم )) ((

ان؛ الوجه األول: أن تكون مفعوال ألجله؛ والثاين: أن تكون أمنة جيوز يف إعراا وجه بعد الغم أمنة نعاسا ))

نعاسا  (( :وعلى الثاين يكون أنزل )) (( :مفعول )) نعاسا (( :فعلى الوجه األول يكون أنزل )) (( مفعوال به لـ

  .أمنة )) ((بدال أو عطف بيان من  ))

 ((يعين أنزل عليكم من بعد الغم أمنا، أمنة وأمن مبعىن واحد؛ ما هذا األمن ؟ قال:  ,مبعىن أمن أمنة )) (( و

  : ال ينعس, الطالب؟  ال أوألن اخلائف ينعس  ,وهو دليل على طمأنينة القلب ,والنعاس مقدمة النوم نعاسا ))

  ويش يفعل ؟ : الشيخ

  : ميوت يف اليوم ألف موتة, الطالب

 ((لكن اآلمن املطمئن ينعس؛ وهلذا قال:  ,مضطرب ,كن أن ينعس ألن قلبه يرجفاخلائف ال مي ,نعم: الشيخ

   ؛نعاسا ))

فالضمري يعود  تغشى )) ((فإذا كانت القراءة:  تغشى طائفة منكم )) ((ويف قراءة:  يغشى طائفة منكم )) ((

يغشى طائفة منكم  ((طيب  نعاسا ))؛ ((فالضمري يعود على  يغشى )) ((وإذا كانت القراءة:  أمنة )) ((على 

 وعلى أبصارهم غشاوة )) ((ومنه قوله تعاىل:  ,والغشيان يف األصل التغطية ,يصيب طائفة ,يصيب أي ))

يعين  هموقد يراد به مع اإلصابة أنه إذا غشي ,لكن قد يراد به جمرد اإلصابة يغشي الليل النهار )) ((وقوله: 

  اخلطاب للمؤمنني. )) يغشى طائفة منكم (( :مجيعا ممشله

هم النعاس؛ ملاذا ؟ ألن أنفسهم قد أمهتهم أوقعتهم يف اهلم؛ يعين فلم يغش د أهمتهم أنفسهم ))وطائفة ق ((

ماذا ندري ما يكون؛ وخيمسون ويسدسون؛ والذي هكذا حاله ال يأتيه النوم وال يقربه النعاس؛  :ألم يقولون

عدم النعاس، طوى ذكره ألنه يعلم من حاهلم؛ فإذا كانت ترك كر وطوى ذ  قد أهمتهم أنفسهم )) ((وهلذا قال: 

  قد أمهتهم أنفسهم فإنه ال ميكن أن ينعسوا .

جيوز أن تكون خربا ثانيا لقوله:  ))... يظنون  ((مجلة  قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير الحق )) ((يقول: 



وطائفة أمهتهم أنفسهم وكذلك يظنون  :يعين سهم ))قد أهمتهم أنف (( :أين اخلرب األول ؟ مجلة وطائفة ))؛ ((

يعين  أهمتهم )) (( :يف موضع نصب على احلال من الضمري يف يظنون )) (( :باهللا غري احلق؛ وجيوز أن يكون

أمهتهم حال كوم يظنون باهللا غري احلق؛ يعين يظنون باهللا سبحانه وتعاىل ظنا غري ظن احلق؛ فما هو هذا الظن 

 ,؟ نعم يظنون بغري اهللا غري احلق ظن اجلاهلية ياء كثرية؛ يقولون مثال: هل لنا من األمر من شيء؟ يظنون أش

وأن الدولة  ,وأنه ال نصر لإلسالم بعد هذه اهلزمية ,يظنون مثال أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قتل حقيقة

غير  ((والشك أن هذا ظن مبين على اجلهل؛ وهلذا قال:  ,وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة ,ستكون للكافرين

 ظن الجاهلية )) ((فبدأ ببطالن هذا الظن أوال مث بني أنه صادر عن جهل؛ وهلذا قال:  الحق ظن الجاهلية ))

أن  ,أي ظن أهل اجلهل؛ ألن من عرف اهللا عزوجل بأمسائه وصفاته وأحكامه ال ميكن أبدا أن يظن به هذا الظن

وأن اهللا ال ينصر رسله، ال يظن هذا الظن إال من ال يعرف اهللا عزوجل؛ وهلذا قال:  ,ل الباطل على احلقاهللا يدي

يصح  ))... يقولون  (( :مجلة يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء )) ((

 يظنون )) (( :يفمن الواو  (( يظنون )) :من؟ ثالثا لطائفة؛ ويصح أن تكون حاال  أن تكون خربا ثانيا أو ثالثا

  يظنون حال كوم قائلني؛ 

وحيتمل أم  ؛بألسنتهم أو بقلوم ؟ نعم حيتمل األمرين، حيتمل أم يقولون يف أنفسهم))  يقولون ((وقوله: 

   يقولون بألسنتهم يعين يقول بعضهم لبعض: هل لنا من األمر من شيء؛ وأيهما أقرب يا وليد ؟

  ثاين؛ ال :الطالب

  ؟  آخر واحد ؟ نعمأصابك النعاس ما هو الثاين ؟: الشيخ

   أم يقولون بألسنتهم يقول بعضهم لبعض؛ وهوأقوى ثاين ال :الطالب

   ما وجه قوته عندك ؟: الشيخ

  : أم يريدون أن ينشروا هذا فيم بينهم, فأراد اهللا أن يفضحهم, الطالب

   لكن هناك دليل من اآلية ؟ ,طيب: الشيخ

  ؛  يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك )) ((قوله: : الطالب

   ال؛: الشيخ

  : يقولون األصل فيها أنه يكون باللسان, الطالب

وإذا كان قول النفس البد أن يقيد، كما قال  ,األصل يف القول إذا أطلق فهو قول اللسان: نعم أحسنت, الشيخ

  واضح ؟ أجيبوا ؟  ال يعذبنا اهللا بما نقول ))ويقولون في أنفسهم لو  ((اهللا تعاىل: 



  نعم؛ : الطالب

  إذا تكون اآلية دالة على أن هذه القول صادر منهم بألسنتهم .: فالشيخ

يقولون  ((إذا قال قائل: أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان فكيف جتيبون عن قوله تعاىل: 

  ما ليس في قلوبهم )) . ((من باب التأكيد؛ وليقابل قوله:  في قلوبهم )) ؟بألسنتهم ما ليس 

هنا لالستفهام؛ لكن هل املراد باالستفهام اإلنكار كأم يقولون  :هل يقولون هل لنا من األمر من شيء )) ((

ا من األمر شيء؛ ليس لن :أن يكون االستفهام للنفي يعين يقول ,هل حنن روجعنا ؟ هل شاورونا ؟ أو أم ينفون

هل يؤيد أن  )) قل إن األمر كله هللا(( يقولون هل لنا من األمر من شيء ننظر ما الذي يؤيده سياق اآلية؛ 

 ,؟ سياق اآلية يدل على الثاين ؟ أي أم ينكرون أنه مل يرجع إليهم بشيء نكاراإلأو أن هل مبعىن  ,هل مبعىن ما

هل لنا من األمر من شيء؛  :وقالوا ,أخذوا عليها أا مل تراجعهم ,غزوةوأن هؤالء أخذوا على القيادة يف هذه ال

يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما  ((ويؤيد هذا أيضا قوله:  قل إن األمر كله هللا )) ((فقال اهللا عزوجل: 

، إىل آخر اآليات؛ فالظاهر أن االستفهام يعين لو كان لنا من األمر شيء ما حصلت هذه اهلزمية قتلنا هاهنا ))

هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض املفسرين ولكن معناه اإلنكار، اإلنكار على القيادة أا مل تراجعهم يف هذا 

  األمر؛ 

أمور وامر ؟ األول؛ يعين هل لنا من األمر هنا واحد األمور أو واحد األ هل لنا من األمر من شيء )) ((يقول: 

ويقول ألنا ما  ,وا مما حصلمر احلرب؛ فكأم يريدون أن يتنصلما وجه إلينا شيء من أ ,ب شيء ؟ ليس لنااحلر 

  رجعنا وال رجع إلينا وال أخذ رأينا؛ 

  أيهما أرجح يا هداية اهللا ؟  ه ))كلَ  (( و ه ))((كلُ فيها قراءتان:  قل إن األمر كله هللا )) ((قال اهللا عزوجل: 

  ه ألنه خرب؛ الظاهر كلُ : الطالب

  اخلرب هللا الشك؛ : ال, الشيخ

  ه ألنه تأكيد األمر؛كلَ : الطالب

  النصب يا شيخ ؛ : الطالب

  النصب ؟ هو كما قال توكيد؛ : الشيخ

  نعم توكيد؛  ,وإمنا اليس توكيد ,ال: الطالب

على  ةمنصوب كل  :صارت ه ))كلَ  (( :أنا أقول كالمها راجح؛ ألما قراءتان سبعيتان؛ فإذا كانت: الشيخ

, وهللا خرب ,مبتدأ وكلُ  ,اسم إناألمر  :وعلى قراءة الرفع تكون إن األمر كله هللا )) (( :التوكيد، توكيد األمر



  واخلرب خرب إن؛  واجلملة من املبتدأ

يشمل األمر الكوين واألمر الشرعي؛ فاألمر هللا عزوجل   األمر كله هللا )) (( :هنا األمر )) (( :على كل حال

سواء كان هذا األمر كونيا وهو الذي  ,هو الذي يتصرف يف عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه احلكمة ,كله

  ,يقول اهللا له كن فيكون، يقول اهللا فيه كن فيكون؛ أو شرعيا وهو األمر املوجه ملن؟ للعباد، افعلوا أو ال تفعلوا

  كله هللا كما أن احلكم كله هللا .

 وسهم ما ال يبدونهنفأي يضمرون يف  :خيفون نفسهم ما ال يبدون لك ))يخفون في أ ((قال اهللا تعاىل: 

للرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكن اهللا يعلمه؛ وهذا يعد الشك مما جرى من الصحابة رضي اهللا عنهم وهو أمر 

لمون لو تركوه لكان أفضل، لو كانوا يصرحون للرسول صلى اهللا عليه وسلم ويصارحونه لكان خريا من كوم يتك

  فيما بينهم وخيفونه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وهذا ليس جلميع الصحابة؛ ملن ؟ 

  : املنافقون, الطالب

إن بقي فقد بقي ناس قليلون؛ لكن   ,لطائفة منهم؛ ألن املنافقني كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إىل أحد: ال, الشيخ

مع  ,أن هذه الطائفة من املؤمنني قد أهمتهم أنفسهم )) يغشى طائفة منكم وطائفة ((اآلية حيث قال: ظاهر 

يغشى طائفة  ((أنه رمبا يقول يل قائل: بل إن اآلية تدل على أن هذه الطائفة ليست من املؤمنني؛ ألنه قال: 

يغشى  ((ومل يقل: وطائفة منكم؛ لكن الذي يرجح األول التقسيم ألنه قال: منكم وطائفة قد أهمتهم )) 

أن هذه الطائفة طائفة  :واملفسرون خمتلفون يف ذلك على قولني؛ القول األولوطائفة قد أهمتهم ))  طائفة )) ((

  طائفة من املؤمنني لكنهم ضعاف اإلميان . اإ :من املنافقني؛ والقول الثاين

 ملا تقابل الرسول يف مقدمة اجليشكان هل   والرسول يدعوكم في أخراكم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟املسلمني واملشركني 

  ؟ أي نعم الرسول : الشيخ

   ...: السائل

  ، بعد أن فروا صار يف املؤخر؛ يف املؤخرةبعد أن فروا صار : ال, الشيخ

  : يعين تراجع, السائل

؟ صار يف  ويش صار , والرسول باقاآلن تصور اآلن أم اآلن يف منطقة فهربوا منها ه,ال هو مكان: الشيخ

  أخراهم .

يقال إم مل يصبهم النعاس ألم أمهوا أنفسهم مل يهموا   وطائفة قد أهمتهم أنفسهم )) (( :شيخ: السائل



طائفة الثانية أمهتهم أنفسهم مل يغشيهم النعاس ال؟ يعين طائفة يغشيهم النعاس و  ...الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

   ألم ما اهتموا بأمره صلى اهللا عليه وسلم ؟

   ؛أنانيونيعين أم  قد أهمتهم أنفسهم )) (( :صريح اآلية ,نعم: الشيخ

يعين عقابا هلم ألم مل يهموا الرسول صلى اهللا عليه وسلم فلم يصبهم النعاس، ألن النعاس أمن ونصر : السائل

   من اهللا تعاىل ؟

ته نفسه فإنه لن شك يدل على طمأنينة القلب وارتفاع اخلوف عنهم؛ والذي قد أمه ال : النعاس يدلالشيخ

   ينعس ؛

   صلى اهللا عليه وسلم جازاهم يف الدنيا ؟ ويهمهاإلسالم  هيعين أن هذا ملا مل يهم: السائل

جمازاة، هذا شيء واقع؛ كل إنسان يهمه نفسه يف مثل هذه املواطن ال ميكن أن أن نقول ال، ما حيتاج : الشيخ

  ينام وال يقربه النوم .

قلنا إن الصرف يقتضي أن  ثم صرفكم عنهم )) ((قول اهللا عزوجل: يف !  يك: شيخ أحسن اهللا إلالسائل

أن اهللا صرفهم عن قتال الكفار فما احلكمة يف شديدا على الكفار؛ أحسن اهللا إليك إقباال الصحابة كانوا مقبلني 

   هللا عزوجل ؟ حمبوبكفار سلم للاملقتل مع أن 

حتى إذا فشلتم  ((حىت يكون هذا تربية هلم؛ ألن سبب ذلك أم تركوا املكان كما قال اهللا:  ,حلكمة: الشيخ

  كل هذه الثالثة من أسباب اخلذالن .  وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) ((جبنتم  ))

   ي ؟هل هو بالالم أو بك لكي ال تحزنوا )) ((نصب الفعل يف قوله تعاىل: : السائل

  هل هو بكي أو بالالم ؟  لكي ال تحزنوا )) (( :ماذا تقولون ؟ يسأل يقول: نصب الفعل: الشيخ

صريني والكوفيني؛ بعضهم يقدر أن مضمرة، وبعضهم يقول نصب بكي؛ عند بفيه خالف بني ال: الطالب

  وعند الكوفيني بكي؛  ,البصريني بالالم

 :بكي؛ وإذا ذكرت كي وحدها أو الالم وحدها فالكوفيون يقولونيقولون إذا ذكرت الالم وكي فالنصب : الشيخ

  ، يعين إذا اجتمعا صار النصب لكي مباشرة .أن مضمرة :إن احلرف هو الناصب؛ والبصريون يقولون

 أال يكوننقول ألن املصيبة تلحقها املصيبة األخرى  لكي ال تحزنوا على ما فاتكم )) ((قوله تعاىل: : السائل

   الباء للمصاحبة ؟بأن  غما بغم )) ((أن قوله تعاىل:  هذا يدل على

ملا خالفوا األمر  يكونللرسول مبخالفة أمره؛  أن سببه غمهمأيضا مينع أي نعم ما مينع أن يكون هذا و : الشيخ

  حصل الغم مث حصل غم مث حصل غم .



وأن أمنة هو أمن مؤقت يكون بعده خوف   منة؛األن هناك فرقا بني األمن و أشيخ ذكر بعض املفسرين : السائل

   يف اجلنة ؟أولئك لهم األمن وهم مهتدون))  ((كما يف اآلية، واألمن يكون أمنا مطردا كما يف قوله تعاىل: 

أولئك لهم  (( :واملصدر هو مطلق يشمل القليل والكثري؛ أما ,؛ ألن األمن مصدرهذا ال ما هو صحيح: الشيخ

أو أمنة ما يدل  ,ة على الكمال واالستغراق؛ لكن لو قلت أمن أمنا ما يدل على أنه دائمففيها أل الدال األمن ))

وهلذا فسره كثري من املفسرين قال أمنة يعين أمنا  أنه ال فرق, :دائمة؛ الظاهر القول الثاين اعلى أ.  

يغشى طائفة منكم  ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون باهللا غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من األمر من شيء قل إن 

األمر كله هللا يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو  

جعهم وليبتلي اهللا ما في صدوركم وليمحص ما في كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضا

قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما  

  كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور حليم )) .

يقولون لو كان لنا من  ((تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ وقفنا يف تفسري اآلية على قوله : الشيخ

   .األمر شيء ما قتلنا هاهنا ))

تفسري للذي خيفونه؛ والقول هنا قول  يقولون )) (( :مجلة )) يخفون في أنفسهم ما يبدون لك يقولون ((قوله: 

  ألن القول إذا أطلق فهو قول اللسان؛ واضح ؟ ,باللسان

  أظن ناقشنا فيما سبق ؟  قتلنا هاهنا ))يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما  ((

  ما ناقشنا ؟ : الطالب

  ؟ إذ تصعدون )) (( :؟ من من أين: الشيخ

إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما  ((قول اهللا تعاىل: : طيب, الشيخ

   ما معىن اإلثابة هنا ؟ فأثابكم غما بغم )) ((نأخذ من هنا قال:  )) بغم

  اإلثابة مبعىن اجلزاء؛ : الطالب

  يعين جازاكم ؟ نعم .: الشيخ

  هل يطلق الثواب على اجلزاء بالعقوبة ؟ : الشيخ

   هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ))؛ ((نعم يطلق قال اهللا تعاىل: : الطالب

  )) .هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون  ((يطلق لقوله تعاىل: : الشيخ



   وإذا مجع الثواب والعقاب ؟: الشيخ

  : كان الثواب على اإلثابة على اخلري, الطالب

  سنات؛ والعقاب على السيئات .احلصار الثواب على : الشيخ

   الباء يا هداية اهللا ؟ أثابكم غما بغم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   وكل يصلح هنا؛ ,وإما مبعىن على ,عوضالوإما للبدل يعين مبعىن  ,إما للمصاحبةثالثة, الباء : الطالب

   على القول بأا للمصاحبة ما معناها ؟: الشيخ

  يعين متصل بغم غموم كثري؛  ,يعين غما مالحق بغم: الطالب

  إذا ليس املراد غمني فقط ؟ : أحسنت, الشيخ

   نعم .: الطالب

   أذكر مثاال لغمني من ذلك ؟: الشيخ

  أحد؛  ريه إىل معركةعند مسلف ثلث اجليش : ختالطالب

  وغريه ؟ : الشيخ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل؛ وإصابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وكذلك عندما  الإشاعة أن : و الطالب

  كان هلم النصر يف أول املعركة انقلبت الدائرة عليهم؛ 

  ؟  فوات النصر يعين: الشيخ

  ؛ أي نعم؛ هذه ثالثة: الطالب

  ؛ رابعةنريد : الشيخ

  قتل محزة وكثري من الشهداء؛  : قدالطالب

  قتل عدد من رجاالت املسلمني؛ نعم ؟  ,أي نعم: الشيخ

  صلى اهللا عليه وسلم؛  للنيبخمالفتهم : الطالب

  الرسول هذا فيه غم ؟  : خمالفتهمالشيخ

  صارت مخسة؛ : الطالب

  بقيت واحدة؛ : الشيخ

  ؟ هي هذه : الطالب

ألم فام النصر واملشركون  ,نقول إن اخلامسة ظهور املشركني عليهمأن طيب ممكن هذه, مسة ااخلهي : الشيخ



يقول أبو سفيان: أفيكم حممد ؟ أفيكم ابن أيب  ,وقاموا يتكلمون ,ما ازموا ظهروا عليهم وصعدوا على اجلبل

  لغموم كثرية .قحافة ؟ أفيكم عمر ؟ حىت افتخر بصنمه وقال: أعل هبل؛ هذا من الغم الشك؛ إذا ا

   الالم ؟ لكي ال تحزنوا )) (( :فهد تكم وال ما أصابكم ))ا على ما فاحزنو لكي ال ت ((قوله تعاىل: : الشيخ

  الم التعليل؛ : الطالب

  وكي هنا ؟ : الشيخ

  مصدرية؛ : الطالب

  وال تصلح للتعليل ؟ : الشيخ

  إال؛ : الطالب

  يف هذا السياق ؟ : الشيخ

  ؛ : بلىالطالب

  ذا تقولون ؟ ال تصلح؛ ما :الشيخ

  صحيح ؟ : الطالب

  . : طيبالشيخ

   هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن ؟: الشيخ

  هي بنفسها؛ : الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

  مصدرية هي الم اجلر تتعني أن  سبقتهاإذا : الطالب

  تنصب بنفسها، متام.تتعني أن تكون مصدرية : الشيخ

  مبا قبلها ؟  ما مناسبته لكي ال تحزنوا )) (( :هذا التعليل: الشيخ

  تعني عدم احلزن,  إذا حزنوا ألنهإذا قيل ال حتزنوا  :الطالب

   ؟ أثابكم لكي ال حتزنوا : ألنه قالالشيخ

  نعم ألن احلزن والغم هذا ال يفيد شيئا مما فات؛ : الطالب

  ؟  لكي ال تحزنوا )) ((كيف ؟ : الشيخ

مقتل النيب  , فمثال:تلوى األخرى فإن الكبرية ختفف الصغريةالواحدة ألم إذا جاءت املصائب  ,نعم: الطالب

  ، يف نفوسهم اهلزمية وا أنه مل يقتل خفف وقععليه الصالة والسالم كان أكرب املصائب عليهم عندما اكتشف



  ل الشاعر:ما سبق من الغم؛ إذا املعىن أن كل غم ينسي ما هو دونه؛ وعلى هذا قو : الشيخ

  ؛ورمبا صحت األبدان بالعلل       لعل عتبك حممود عواقبه

: الطالب ما الذي فام وما الذي أصام ؟ لكي ال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم )) ((قوله: : الشيخ

  الذي فام النصر والغنائم؛ والذي أصام اهلزمية واخلذالن ؛ 

  متام .: الشيخ

   ما معىن خبري ؟ واهللا خبير بما تعملون )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  بري هو العامل ببواطن األمور؛ : اخلالطالب

  وعلمه ببواطن األمور يستلزم علمه بظواهرها من باب أوىل . ,نعم: الشيخ

   ؟ واهللا خبير بما تعملون )) ((ما هي الفائدة من ختم اآلية ذا االسم بقوله: : الشيخ

يعين إذا كان  ,ن خرب اهللا عزوجل حباهلم هو الذي يرتتب عليه العقاب واحلساب؛ فهو كالتهديد هلمأل: الطالب

  تعملون, اهللا خبري بأقوالكم فهو الذي سيحاسبكم ويعاقبكم على ما 

  حصل منكم .: على ما الشيخ

  ما كملنا اآلية ؟  ثم أنزل عليكم من بعد الغم )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  فوائد ما كملنا يا شيخ ؟ : الالطالب

  إن شاء اهللا . التكميلفوائد بعد : الشيخ

لو كان لنا من األمر شيئا ما  (( :هذا ما خيفونه )) يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون (( :الشيخ

األمر إلينا ما قتلنا يعين لو كان لنا من الشأن يف هذه الغزوة شيء ورد  ,األمر هنا واحد األمورقتلنا هاهنا )) 

أن النيب عليه الصالة والسالم استشار الصحابة حني اخلروج إىل أحد هل , يعين ما خرجنا وال قتلنا؛ وذلك هاهنا

ألم أو كثريا منهم مل خيرجوا يف غزوة بدر؛ فأرادوا أن يعوضوا عن  ؟؛ فأشار إليه الشبان بأن خيرج خيرجوا أم ال

بل نبقى يا رسول اهللا يف املدينة فإن دخلوا علينا  :ختلفهم عن غزوة بدر ذه الغزوة؛ وقال بعض الصحابة

لصالة ولكنه دخل بيته عليه ا ,قاتلناهم من على السطوح؛ وكان رأي النيب صلى اهللا عليه وسلم مييل إىل هذا

استكرهنا  :وقالوا ,احلرب وخرج؛ فكأم أرادوا أن يرجع عن عزميته مة, ولبس ألوالسالم مث عزم على أن خيرج

ما كان لنبي لبس ألمة الحرب أن يضعها حتى يفتح اهللا  (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا له؛ فقال: 

لو كان لنا من األمر ((  :قى يف املدينة هم الذين قالوافخرج؛ فالذين قالوا نب ,هكذا أو حنوه بينه وبين عدوه )

  بقينا يف املدينة ومل نقتل؛ ليعين  )),شيء ما قتلنا هاهنا 



يا  :قل يعين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم )) ((قال اهللا عزوجل: 

بقيتم  :أي لو كنتم في بيوتكم )))) (( ما قتلنا هاهنا لو كان لنا من األمر شيء ((  :حممد هلؤالء الذين قالوا

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى  (( :يف قعر البيت ,فيها ومل خترجوا، ليس يف مدينتكم فحسب بل يف بيوتكم

يعين أن اختفاءكم وبقائكم يف بيوتكم ال مينع أن  ,لربز فيه ظهور ,شف يف البيوت فيه اختفاءمضاجعهم )) 

  .عليكم القتل كتبإىل مضاجعكم حيث  تربزوا 

 :ويف ؛في بيوتكم)) (( و في بيوتكم )) ((فيها قراءتان سبعيتان: ضم الباء وكسرها؛  في بيوتكم )) ((وقوله: 

كسر اهلاء وامليم،   )) القتل مِ عليهِ  القتل )) (( مُ عليهُ  (( القتل )) مُ عليهِ  ((ثالث قراءة:  كتب عليهم )) ((

  سبعيات؛  ت، وكسر اهلاء مع ضم امليم؛ ثالث قراءاوضم اهلاء وامليم

وقد مر  لبرز )) ((وجوابه:  كنتم )) (( :فعل الشرط ,وهذه لو شرطية لو كنتم في بيوتكم لبرز )) (( :يعين

ودوا أن تدهنوا  :يعين ودوا لو تدهن فيدهنون )) ((مثل قوله تعاىل:  ,وتأيت للتمين ,علينا أن لو تأيت شرطية

  فتكون مصدرية .

ابة قدرية ال  كت  :كتب عليهم القتل  لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل )) ((يقول اهللا عزوجل: 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي  ((؛ فهي كقوله تعاىل: كتابة شرعية؛ كذا ؟

فهي كتابة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ))  ((ما قوله تعاىل: هذه كتابة قدرية؛ أ الصالحون ))

  شرعية مبعىن فرض .

أي مكان االضطجاع؛ ألن امليت يضجع يف قربه؛ ولكنه اضطجاع إىل أمد، إىل أن  إلى مضاجعهم )) ((وقوله: 

 ((شيء؛ وملا مسع أعرايب رجال يقرأ قول اهللا تعاىل: االضطجاع يف القبور ليس هو آخر يبعث يوم القيمة؛ فإن 

واهللا ما الزائر مبقيم؛ شف كيف فهم األعراب؛ واهللا ما الزائر مبقيم؛  :قال ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر ))

قلت  إلى مضاجعهم )) ((وذلك يف البعث؛ وقوله:  ,فاستدل ذه اآلية على أنه البد من مفارقة هلذه املقابر

  ل اضطجاعهم الذي يدفنون فيه .حم

والالم الم التعليل؛ وهلذا جيب   ,الواو حرف عطف وليبتلي )) ((قوله:  وليبتلي اهللا ما في صدوركم )) ((

يبتلي؛ ألن الم التعليل يبتلي؛ بل جيب أن تقول: ولِ يعين ال جيوز أن تقرأ ولْ  ,وال جيوز أن تسكنها ,كسرها

ر فإن الم األمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف: الواو والفاء ومث؛ قال خبالف الم األم ,مكسورة بكل حال

أما الم  قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا ))؛ )) (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ((: اهللا تعاىل

  وليبتلي اهللا )) . ((التعليل فإا مكسورة دائما ولو بعد الواو أو مث أو الفاء؛ يقول: 



   فأين املعطوف عليه ؟ الواو حرف عطفطيب 

  مقدر؛ : الطالب

لبرز الذين كتب (( البد أن يكون معطوف عليه،  ,؟ الواو حرف عطف : مقدر ويش التقدير؟ فعل ذلكالشيخ

  ما يستقيم؛  ,؟ ال ))وليبتلي اهللا ما في صدوركم ((  )) عليهم القتل إلى مضاجعهم

  : أثابكم ذلك الغم وليبتلي, الطالب

: معطوفة على الطالب وإال قد قيل به؛ نعم ؟ ,يعين مبعىن أن السياق بعيد ,هذا على كل حال بعيد: شيخال

   (( لكي ال تحزنوا على ما فاتكم ))قوله: 

  : ال بعيدة هذه, الشيخ

  : شيخ الواو استئنافية, الطالب

  ...  فعل ما فعل ليتبني لكم :التقدير ,إن املعطوف عليه مقدر :ال؛ يقولون: الشيخ



ما حصل بسبب عصيانكم فعل ما فعل ليتبني لكم  :التقدير ,إن املعطوف عليه مقدر :ال؛ يقولون: الشيخ

  وليبتليكم؛ فاملقدر اآلن علة ومعلول؛ ألجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة اليت حذفت مع معلوهلا .

هي القلوب؛ لقول اهللا  ما في صدوركم )) (( و: يبتلي مبعىن خيترب وميتحن؛ ليبتلي ما في صدوركم )) ((وقوله: 

  )). فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ((تعاىل: 

والتمحيص مبعىن التخليص،  ليبتلي )) (( :على ةمعطوف وليمحص )) ((قوله:  وليمحص ما في قلوبكم )) ((

منكم من يريد الدنيا  ((كون فيه إرادات سيئة، كقوله: يف قلوبكم من كل ما ب حمصه أي خلصه؛ خيلص ما

  أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غري ذلك مما يفسد ما يف القلب . ومنكم من يريد اآلخرة ))

 ,إذا قال قائل: ذكرمت أن ما يف الصدور هي القلوب وأن التمحيص أيضا للقلوب ما في قلوبكم )) ((وقوله: 

  فيكف كان ذلك ؟

ليبتلي  ((: نعم ألن االبتالء غري التمحيص، االبتالء اختبار والتمحيص تنقية؛ وهلذا اختلف التعبري فقال: نقول

ومل يقل: ما يف صدوركم بل قال: ميحص ما يف قلوبكم من  وليمحص ما في قلوبكم )) (( ,ما في صدوركم ))

؟ تكون يف القلب؛  أين تكون ,بغي إرادتهأو إرادة ما ال ين ,األذى الذي يضركم يف دينكم؛ ألن كراهة ما وقع

 ,وهلذا كان التمحيص على ما يف القلب أو كان التمحيص ملا يف القلب ال للقلب نفسه؛ واالبتالء للقلب نفسه

ينقي؛ فاختلف املورد، املورد يف األول القلب ويف الثاين ما يف القلب  ,يبتلي ما يف صدوركم وميحص ما يف القلوب

.  

ولقد خلقنا  (( :استئنافية لبيان إحاطة علم اهللا مبا يف القلب اجلملة هذه م بذات الصدور ))واهللا علي ((

اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 

هلاتني احلكمتني االبتالء والتمحيص اهللا تعاىل قدر ما قدر  وفائدة ختم اآلية ا أنه ملا بني أنالشمال قعيد ))؛ 

  بني أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون يف القلب بعد هذا االبتالء وهذا التمحيص .

  ثم أنز عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا )) . ((نرجع اآلن إىل بيان الفوائد؛ قال اهللا تعاىل: 

ثم أنزل عليكم من بعد  ((يرفعه عنه؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية: أن اهللا عزوجل هو الذي جيلب للمرء النوم أو

ولكن اهللا حبكمته جعل للنوم أسبابا؛ فاإلنسان مثال إذا اضطجع واسرتخى أتاه النوم؛ وإذا الغم أمنة نعاسا ))؛ 

  انشغل قلبه واهتم ألمر ما فإنه ال يأتيه النوم؛ وهذا كغريه من األشياء اليت تكون بإرادة اهللا ولكن هلا سبب .

واسأله أن يذهب  ,فوائد هذه اآلية: أنك إذا أرقت ومل يأتك النوم يف الليل فاجلأ إىل اهللا عزوجل، اجلأ إىل اهللاومن 

  وادع مبا وردت به السنة من دعاء األرق املشهور . ,عنك األرق



 :العلماءقال  أمنة نعاسا ))؛ ((ومن فوائد هذه اآلية: أن النعاس قد يكون حممودا ويعترب من النعم؛ لقوله: 

  ؟  يف احلرب نعمة, والنعاس يف العلم النعاس

   .نقمة: الطالب

أما يف العلم فإنه مذموم؛ وكذلك أيضا  ,يعين حممود يف احلرب ونعمة ,ما نقول نقمة لكن نقول مذموم: الشيخ

إال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر اإلنسان إذا  ,يف الصالة؛ ولكنه إذا غلب على اإلنسان فإنه ال يؤاخذ به

  فلعله يذهب ليدعوا لنفسه فيكون األمر بالعكس .لصالة أن يضطجع وأن يسرتيح؛ قال: أصابه النعاس يف ا

م يغشى طائفة منك ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن النعاس الذي أصام إمنا أصاب املؤمنني اخللص؛ لقوله: 

  همتهم أنفسهم )) .وطائفة قد أ

قد أهمتهم  ((ومن فوائد اآلية: أنه قد يوجد يف الكمل من املؤمنني شيء من العيوب كاألنانية؛ فإن قوله: 

يدل على أنانيته وأم ليس هلم هم إال أنفسهم؛ والذي يليق باملؤمن أن يكون مهه يف مثل هذه أنفسهم )) 

  نفسه هللا .املواطن نصرة اإلسالم وعزة اإلسالم وأن يبيع 

ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلنسان الذي ال يكون له هم إال نفسه يف هذه املواطن قد يبتلى ـ والعياذ باهللا ـ ذه 

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف زاد  ,يظنون اهللا غير الحق )) (( , وهي أن يظنوا باهللا غري احلق:البلوى العظيمة

 غري احلق؛ منها أم ظنوا أن هذه اهلزمية ال انتصار بعدها وهذا ظن سوء؛ كل من املعاد أنواعا كثرية من الظن باهللا

فقد ظن باهللا ظن السوء؛ ومن أراد أن يرجع إىل كالم ابن القيم ظن أن اهللا يديل الباطل على احلق إدالة مستقرة 

  مل يوجد ال يف كتب التفسري وال يف كتب التاريخ . ,يف زاد املعاد فهو كالم جيد

ومن فوائد هذه اآلية: ذم من ظن باهللا غري احلق؛ ألن اهللا ذكر هذا يف سياق ذم هؤالء الذين ليس هلم مههم إال 

  كان من ظن به ظن احلق حممودا.  ,أنفسهم؛ فإذا كان من ظن باهللا غري احلق مذموما

فكل من ظن  الجاهلية ))ظن  ((ومن فوائد اآلية: أنه ال يظن أحد باهللا ظن غري احلق إال وهو جاهل؛ لقوله: 

  شك جاهل مل يقدر اهللا حق قدره . باهللا غري احلق فإنه بال

ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء أنكروا ما فعله الرسول عليه الصالة والسالم من اخلروج إىل أحد لكنه على وجه 

  ألمر ما قتلوا .ألنه على زعمهم لو كان هلم شيء من ا هل لنا من األمر من شيء )) ((خفي؛ لقوهلم: 

من فوائد هذه اآلية: بيان أن األمر كله هللا، األمر الشرعي واألمر الكوين كله هللا عزوجل؛ ليس ألحد مع اهللا أمر؛ 

  قل إن األمر كله هللا )) . ((فكل األمر هللا؛ لقوله: 



قل إن األمر كله هللا  ((ومن فوائد هذه اآلية: أنه جيب على اإلنسان أن ينكر املنكر بذكر احلق؛ ألن اهللا قال: 

  أدىن أحواله أن يكون لالستحباب . قل )) ((واألمر يف قوله: )) 

يخفون في أنفسهم ما ال  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم الغيب؛ لقوله: 

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ألنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما خيفون وإن مل يبدوه؛ ولك يبدون لك ))

يعلم الغيب، ال يف حياته وال بعد مماته؛ وإذا كان ال يعلم الغيب يف حياته فعدم علمه الغيب يف مماته من باب 

قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال  ((أوىل؛ وقد صرح اهللا بذلك حيث أمره أن يقول: 

مل يكتم  , أن يعلن هذا وقد أعلنه هذا، أعلنه عليه الصالة والسالم على املألاهللا هأمر أقول لكم إني ملك )) 

  شيئا مما أوحاه اهللا إليه ومنه هذا .

يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا  ((ومن فوائد هذه اآلية: التنديد مبن يعرتضون على القدر؛ لقوله: 

  )) . ...هاهنا 

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم  ((قدر ال تفيد شيئا؛ لقوله: ومن فوائد اآلية: أن لو بعد ال

  القتل إلى مضاجعهم )) .

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى  ((ومن فوائدها: أن قضاء اهللا ال مفر منه؛ لقوله: 

  مضاجعهم )) .

لبرز  ((ومن فوائد هذه اآلية: أنه قد يكون فيها إشارة إىل أن الشهداء يدفنون يف مكان استشهادهم؛ لقوله: 

أي يف أماكن قتلهم؛ وهذا إن مل تفده هذه اآلية فقد استفيد من  الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ))

دينة فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بردهم إىل فإن قوما من الصحابة محلوا قتالهم يف أحد لدفنهم يف امل ,السنة

  هناك؛ فدفنوا يف أحد .مصارعهم يدفنون 

وليبتلي اهللا ما في  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف أفعال اهللا؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

نية اليت ال حصر هلا كلها والنصوص يف إثبات حكمة اهللا ال تعد وال حتصى؛ بل حىت األمور الكو صدوركم )) 

  تفيد إثبات حكمة اهللا عزوجل .

 وليبتلي اهللا ما في صدوركم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العربة واملدار على القلوب اليت يف الصدور؛ لقوله: 

.  

أفال  ((ىل: وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام اآلخرة على البواطن؛ ودليل ذلك قوله تعا

إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر  ((تعاىل:  وقوله )) يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور



ال يتحدث الناس أن  (وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يقتل املنافقني وهو يعلم ببعضهم ويقول:  ))

ت الفوضى بني جع إىل الباطن يف أحكام الدنيا لسادإجراء هلم على ظاهرهم؛ وألنه لو ر  محمدا يقتل أصحابه )

وحيصل يف  ,زره ويقول إن قلبه منطوي على الكفر والنفاقإنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه ويعألن كل  ,األمة

  نيا على الظواهر .أن تعيش األمة به؛ ولكن اهللا حبكمته ورمحته جعل أحكام الد هذا من الشر ما ال ميكن

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل قد يبتلي عباده ملا ينقي قلوم وخيلصها من الشوائب؛ لقوله: 

  والتمحيص كما قلنا هو التنقية . وليمحص ما في قلوبكم ))

  الصدور )) .واهللا عليم بذات  ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات علم اهللا مبا يف القلوب؛ لقوله: 

ويتفرع على هذه الفائدة: التحذير من إضمار ما ال يرضى به اهللا؛ ألنك إذا أضمرت ما مل يرضى به اهللا فسوف 

أن حياسب نفسه دائما وينظر ما يف قلبه، هل يف قلبه اخلري  فعلى املرئحياسبك عليه وإن كان ال يبدوا للناس؛ 

  ليصحح الوضع .وإرادة ما يرضي اهللا ؟ أو أن األمر بالعكس ف

من واحد هل املراد باألمر هنا  يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا )) ((قوله تعاىل: : السائل

   مر أو من األمور ؟وااأل

  مشورة ورأي ما قتلنا هاهنا .النظر ؛ يعين لو كان الشأناألمور؛ من  : واحدالشيخ

أم بعض املؤمنني لكن يف  ال:هؤالء الذين يظنون باهللا ظن السوء أو املفسرين هلم قولني يف قول شيخ : السائل

   ي أم منافقون؛ ما هو الراجح ؟:إميام لبس والقول الثان

ولقد عفا عنكم  ((الراجح األول، الراجح األول إم مؤمنون ضعفاء اإلميان؛ ألنه قال يف أول الكالم: : الشيخ

  ومثل هذا ال يقول للمنافقني . ))

ف اإلميان أم هم الذين حضروا ام ضع: شيخ أحسن اهللا إليك ! ما يوجه أن الذين قالوا هذا األمر أالسائل

   ؟وأهل بدر ما ميكن أن يصدر منهم نفاق ,وأشاروا على النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبقاء ابدر 

استعظموا هذا أن يقع من كأم   منافقون, لكن الذين قالوا إم ف اإلمياناال، هم الصحيح أم ضع: الشيخ

   ؛ريهمهم أهل بدر، قد يكون هم أو غ ا نستطيع أن جنزم بأن الذين قالوهم ؛املؤمنني

  النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبقاء ؟ على هم الذين أشاروا بدرا  حضروالكن حنن بينا يف البداية أن الذي : السائل

 على ذلكإم ملا رأوا القتال وعزم الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكن هل  ,هم الذين أشاروا صحيح ,نعم: الشيخ

؟ قد ال يقولون هذا؛ على كل حال ما جنزم أم هم الذين حضروا بدرا، ألنه قد يكون الذين  هل يقولون هكذا



يعين استقامت نيتهم ألن أهل بدر هم من أفضل  صمما النيب صلى اهللا عليه وسلم عزم و حضروا بدرا ملا رأو 

  الصحابة .

  هل جيوز احلكم على األشخاص بغلبة الظن ؟ : السائل

يقول العلماء: حيرم ظن السوء مبسلم ظاهره العدالة؛ فإذا مل يكن ظاهره العدالة ووجدت قرائن فال حرج؛ : الشيخ

ومل يقل اجتنبوا الظن كله؛ بل  إن بعض الظن إثم )) ((مث يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن ))  ((ل: يقو ألن اهللا 

  إن بعض الظن إثم )) . ((قال كثريا منه؛ ومل يقل: إن الظن إمث؛ بل قال: 

ما  اإن اهللا تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسه (يف احلديث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: : السائل

   ؟فكيف  ...حياسب  اإلنسانن أ ة:ئدفاقلنا غن يف اآلية  لم تعمل أو تتكلم )

, أما جمرد يعين مما حياسب عليه؛ ألن حديث النفس ما يعتمده اإلنسان، لو اعتمده صار عمال ,أي نعم: الشيخ

  . احلديث واهلواجس ما هو بشيء

إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور حليم يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا 

ي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة فإلخوانهم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزى 

قلوبهم واهللا يحيي ويميت واهللا بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة 

  خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون  )) .

إنما  إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  أظن فيه مناقشة ؟  استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور حليم ))

  : أي نعم, الطالب

  فوائد ؟ : و الشيخ

  فوائد خلص.: الالطالب

: الطالبما املراد ذا االستفهام ؟  يقولون هل لنا من األمر من شيء )) ((يقول اهللا عزوجل: : طيب, الشيخ

  إنكاري؛ استفهام اإلنكاري؛ 

  ويش معىن اإلنكاري ؟ : الشيخ

  لو كان لنا من األمر شيء,  ؛: يعين ينكرون اخلروجالطالب

   ما املراد باالستفهام ؟ هل لنا من األمر من شيء قل إن األمر كله هللا )) ((: الشيخ



  من شيء؛  : ما لنا من األمريقولونينفون يعين  يإنكار : الطالب

  عين نفي ؟ ي: الشيخ

   ؛: نعم نفيالطالب

ألنه إذا كان نافيا فقد أقروا بأنه ليس هلم  قل إن األمر كله هللا )) ((إذا كان نفيا فكيف صح أن يقال: : الشيخ

   من األمر شيء فيكون األمر هللا ؟

   ...: الطالب

   ال يصح أن يكون ردا عليهم ؟ قل إن األمر كله هللا )) ((لكن إذا جعلتها مبعىن النفي كان قوله: : الشيخ

  هذا استفهام إنكاري؛ : الطالب

  لكن ويش معىن اإلنكار هل معناه النفي كما قال ابن داود ؟: الشيخ

  ؛ احلربأنكروا أم مل يرجع إليهم فريد إليهم األمر بشأن : الطالب

  يعين كأمنا يريدون تربئة أنفسهم، جيد.: الشيخ

قل إن األمر كله  واحد األوامر أو واحد األمور ؟ (( قل إن األمر كله هللا )) ((ما املراد باألمر يف قوله: : الشيخ

  واحد األمور؛ : الطالب؟  ضد النهي وهو واحد األوامر ؟ أو املراد واحد األمور هوالذي األمر  املراد هللا )) هل

  واحد األمور ؟ ما تقولون ؟ : الشيخ

  ن األمر عام قدريا كان أو كونيا؛ املراد م: الطالب

  يعين يشمل األمور واحد األمور واحد األوامر ؟: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

  لكن السياق يقتضي أن يكون واحد األمور.: الشيخ

   ؟ ما الذي خيفونه يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك )) ((قوله: : الشيخ

  ؛ القيادة إنكارهم على :الطالب

  إنكار ؟  : كيفالشيخ

  ؛ ومل يأخذ رأيهم يف احلرب يرجع إليهم من األمر شيءلو  اإلنكار أنه :الطالب

   ما يف اآلية بيان هلذا الشيء ؟: الشيخ

   يقولون لو كان لنا من األمر شيء )) ((قول اهللا عزوجل:  :الطالب

  طيب؛ يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا )) ((: الشيخ



   خيفون يف أنفسهم ؟ كذا يا خالد فيكف صح أن يقال إنهإذا كان ه: الشيخ

على  تال أم خيفونه ال يبدونه وإمنا يكون بني هذه الطائفة جمموعة أنكر  :يعين خيفون يف أنفسهم املراد :الطالب

صلى اهللا عليه  هذه الطائفة وال يظهرونه إىل النيبأنفسهم يعين يف هم خيفون هذا األمر يف فالقيادة هذا الشيء، 

  الطائفة األخرى اليت غشيهم النعاس؛ و وسلم 

  بينهم ؟  : يعين فيماالشيخ

  فيما بينهم؛ : الطالب

  فيما بينهم ولكنهم خياطب ا بعضهم بعضا . هخيفون: الشيخ

  ؟بالكتابة هنا الشرعية أو الكونيةما املراد  لبرز الذين كتب عليهم القتل )) ((قوله عزوجل: : الشيخ

  الكونية؛ : الطالب

  الكونية أحسنت؛ هل تستطيع أن تأيت مبثال للكتابة الكونية غري هذه اآلية ؟: الشيخ

   ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون ))؛ ((قال اهللا عزوجل:  :الطالب

  نعم أحسنت .: الشيخ

 :الطالب ما معىن يبتلي ؟ وليبتلي اهللا ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم )) (( قوله تعاىل: :الشيخ

  االبتالء هو االختبار؛ 

   ومباذا ابتلوا ؟ ,وكيف كان ابتالء :الشيخ

   ...ابتالهم اهللا تعاىل  :الطالب

  يظهر أيش ؟ ,يظهر ذا االبتالءوما الذي  :الشيخ

   يظهر صدق املؤمن :الطالب

  يظهر صدق املؤمن من املنافقني . :الشيخ

   ؟ وليمحص ما في قلوبكم )) (( :الشيخ

  أي خيلصهم؛ : الطالب

  ملا وقع وما أشبه ذلك، أحسنت . اينقيها مما فيها من الدغل وإكراه :الشيخ

ا استزلهم الشيطان ببعض ما  تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنمإن الذين  ((مث قال اهللا عزوجل:  :الشيخ

  ))كسبوا 



 ((اسم إن؛ وقوله:  ,امسها الذين )) (( هذه مجلة مؤكدة بإن و إن الذين تولوا منكم )) ((؛ أوال يف اإلعراب

مجلة  ولقد عفا اهللا عنهم )) ((وقوله:  إنما استزلهم ))؛ (( :هذه اجلملة خرب إن الشيطان ))إنما استزلهم 

  مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم، والالم، وقد .

إن الذين تولوا منكم يوم التقى  ((يقول اهللا عزوجل خمربا عن هؤالء الذين تولوا يوم أحد وازموا يقول: 

واملراد م مجع الرسول عليه الصالة والسالم ومجع الكفار، املسلمون بقيادة  ,مجع مثىن :اجلمعان الجمعان ))

  ؛ النيب صلى اهللا عليه وسلم والكفار بقيادة أيب سفيان

صلى اهللا  النيبحىت إنه مل يبق مع  ,يعين أدبروا وهربوا وهم أكثر اجليش :تولوا إن الذين تولوا منكم )) ((يقول: 

يوم التقى  الثة عشر رجال منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم؛ هؤالء الذي تولواعليه وسلم إال حنو ث

 ,يف األصل طلب الزلة :استزل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) (( :اجلمعان أي تالقوا وجها لوجه

يعين إمنا صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم؛ وقيل: إن استزل مبعىن أزل يعين إمنا أزهلم؛ واملراد بأزل أي 

اسم  :الشيطان إنما استزلهم الشيطان )) ((أوقعهم يف الزلل، والزلل هو اخلطأ واالحنراف عن الصواب؛ وقوله: 

اخلري؛ والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطن إذا  ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره بالشر وينهاه عن ,جنس

 ؛وحفظناها من كل شيطان رجيم )) ((لبعده عن رمحة اهللا؛ ومن أجل ذلك كان منصرفا كما قال تعاىل:  ,بعد

وقال بعضهم: إنه من شاط؛ ولو كان كذلك لكان غري منصرف إذا قصد به العلم؛ ألنه إذا كان من شاط 

  تني، وإذا كانت النون واأللف زائدتني يف علم أو يف وصف امتنع من الصرف؛ زائداأللف و صارت النون 

؛ وما هو الذي يكون هنا للسببية أي ببعض الذي كسبوه الباء إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) ((

 ,أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة مث إن الشيطان استزهلم ا ,سببا إلغواء الشيطان من املكاسب ؟ هو املعاصي

؛ ألن الذنوب تكون سببا للذنوب األخرى؛ وهلذا قال بعض السلف: إن بب هذه الذنوبأي أوقعهم يف الزلل بس

 ومن عالمة ردها السيئة بعدها؛ فاإلنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن مل يتب ,بعدها احلسنةَ  من عالمة قبول احلسنةِ 

فإن الشيطان يوقعه يف ذنب آخر؛ وهكذا حىت يصبح قد أحاطت به خطيئته ـ والعياذ باهللا ـ؛ وهلذا قال العلماء: 

  يعين تنتقل باإلنسان مرحلة بعد أخرى حىت يصل إىل قمة املعاصي وهو الكفر . ؛إن املعاصي بريد الكفر

كاليت   وهذه )) ولقد عفا اهللا عنهم ((قال:  مث قال اهللا عزوجل ملا بني خطأهم وأم هم السبب يف هذا اخلطأ

اهللا ولقد عفا  (( .فكرر اهللا العفو مرتني (( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ))سبقت يف قوله: 

يعين أن  ,ترك املؤاخذة على الذنب؛ ويكون يف الغالب يف ترك الواجبات :أي عن الذين تولوا؛ والعفو عنهم ))

  ك الواجب؛ واملغفرة تكون فمن فعل احملرم؛ اهللا يعفوا عمن تر 



وهي سرت الذنب  ,الغفور من أمساء اهللا واحلليم من أمسائه؛ والغفور معناه ذو املغفرة إن اهللا غفور حليم )) ((

؛ , وهو جامع بني السرت والوقايةعنه؛ ألن أصلها من املغفر وهو ما يلبس على الرأس يتقى ا السهام والتجاوز

  وعدم السرعة؛ وهلذا قال ابن القيم رمحه اهللا:  فهو التأين أما احللم

  بعقوبة ليتوب من عصيان؛     وهو احلليم فال يعاجل عبده 

  فمعىن احلليم معناه املمهل للعباد، املتأين يف عقوبتهم .

بيان هذا يف هذه اآلية من الفوائد: بيان سبب ازام من ازم من الصحابة؛ وهو استزالل الشيطان هلم، مث 

  السبب الذي بين عليه هذا السبب وهو بعض ما كسبوا من املعاصي .

  فيتفرع على هذه الفائدة فائدتان؛

الفائدة األوىل: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإمنا هو من استزالل الشيطان؛ ألنه هو الذي يأمر الفحشاء 

  يف حمرم فإنه من الشيطان . وينهى عن املعروف؛ فكل ما حصل من تفريط يف واجب أو وقوع

  أي أنه تكون عقوبته أن يعصي اهللا مرة ثانية . ,والفائدة الثانية: أن اإلنسان قد يعاقب باملعصية ملعصية أخرى

العقوبة ويتفرع على هذا أيضا فائدة ثالثة وهي: أن العقوبة ال ختتص باألمل البدين أو فوات الشهوات؛ قد تكون 

إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل " ؛ ويذكر عن احلسن البصري رمحه اهللا أنه قال: تخبذالن املرء عن الطاعا

إنما  ((والشك أن املعاصي سبب للخذالن؛ ويؤيد ما قلنا هذه اآلية: ؛ " من المعصية أو بالذنب يصيبه

فبما  ((قوله تعاىل: هذه الفائدة؛ لكن يؤيدها أيضا  وهي اليت بنينا عليها استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ))

((يحرفون الكلم هذه عقوبة دينية؛ وجعلنا قلوبهم قاسية ))  ((هذه عقوبة بدنية؛  نقضهم ميثاقهم لعناهم ))

كذلك؛ فاملعاصي هلا أسباب سيئة   ونسوا حظا مما ذكروا به )) ((أيضا عقوبة دينية؛  من بعض مواضعه ))

  ـ .وعواقب وخيمة ـ نسأل اهللا أن يعفو عنا وعنكم 

تزالل الشيطان ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حترمي الفرار إذا التقى اجلمعان؛ وجهه ؟ أن اهللا بني أن هذا من اس

  فائدة . )) ولقد عفا عنهم ((ال أم مستحقون العقوبة مل يكن لقوله: وأنه عفا عنهم ولو 

  :يستثىن من ذلك مسائل ,يستثىن من ذلك أي من حترمي الفرار عند التقاء اجلمعان

  ، إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم الفرار؛ ولكن الثبات أفضل.أوال: إذا كانوا أكثر من مثليهم

يعين فر من أجل أن يأيت بأسلحة؛ أو يستحث قوما على اجلهاد؛ أو ذهب من  ,الثاين: إذا كان متحرفا لقتال

  أنه متحرف لقتال .أجل أن يفر عليهم أو يكر عليهم من جهة أخرى؛ املهم 



يعين أن اجلبهة اليت هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إىل فئة  أو متحيزا إلى فئة )) ((املسألة الثالثة: 

أقوى؛ أو تكون اجلبهتان ضعيفتني فتتحيز إحدامها إىل األخرى فهذا ال بأس به؛ وما عدا ذلك فإن الفرار يوم 

كفروا زحفا فال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين   ((الزحف من كبائر الذنوب ـ والعياذ باهللا ـ كما قال تعاىل: 

تولوهم األدبار ومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه 

  جهنم وبئس المصير )) .

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن للشيطان تأثريا على العبد حىت يف أعماله الصاحلة حىت يف اجلهاد؛ لقوله: 

   لشيطان ))؛إنما استزلهم ا

  ولكن مباذا حيصل أو مباذا حتصل العصمة من هذا الشيطان ؟    

عصمة،  الهذه  وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا )) ((حتصل العصمة مبا ذكره اهللا عزوجل يف قوله: 

  نكر فقل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .مبكلما أحسست بشيء داخل ينهاك عن معروف ويأمرك 

تولوا  ((ومن قوله:  ببعض ما كسبوا )) ((ن فوائد هذه اآلية: الرد على اجلربية؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: وم

  منكم )) .

  . ولقد عفا اهللا عنهم )) ((ومن فوائدها: بيان أن اهللا عزوجل قد عفا عن هؤالء؛ لقوله: 

ألنه أكد هذه اجلملة اخلربية اليت تفيد العفو ومن فوائدها: أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة املخاطب؛ 

أكدها بقسم والم وقد من أجل أن تزداد طمأنينتهم يف هذا العفو؛ وقد سبق أن قصصنا عليكم قصة  ,عنهم

أحد  يومأنه ختلف عن بدر وفر اهللا عنهما وأراد أن يلمز عثمان باخلارجي الذي جاء إىل عبد اهللا بن عمر رضي 

ألن الرجل جاء من ؛ " اذهب بها إلى قومك"  :وقال ,ان؛ وأن ابن عمر أجابه جبواب مقنعومل يبايع بيعة رضو 

  أجل التشويش والتشويه لعثمان رضي اهللا عنه .

ولكن  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان فضل اهللا على عباده؛ وإال فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم

  اهللا عفا اهللا عنهم . رمحة اهللا أوسع؛ فمن أجل سعة رمحة

 ,ومن فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الغفور احلليم وما تضمناه من صفة، الغفور تضمن املغفرة

  واحلليم تضمن احللم .

  ))... يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم  ((مث قال اهللا عزوجل: 

الالم هل هي للتعدية أي تعدية القول أو هلا معىن  وقالوا إلخوانهم )) ((فيها أوال ما يتعلق باللغة العربية قوله: 

إن هلا معىن آخر وليست لتعدية القول؛ ألن إخوام قد ماتوا وقتلوا فال ميكن أن يوجه القول هلم؛  :آخر؟ نقول



غزى  أو كانوا غزى )) ((قالوا عن إخوام؛ أيضا يقول:   عن أيأي قالوا يف إخوام؛ أو مبعىن ,لكنها مبعىن يف

  ل؛ قال ابن مالك:   ع مجع غازي على وزن فُـ 

  ل وعاذلة؛وفعل لفاعل وفاعلة      وصفني حنو عاذِ 

ويقال أيضا غزاة كقاض وقضاة؛ لكن هنا جنعل غزى مجع غازي؛ فما وزا  ,ل، غازي يقال غزىذ ل يقال عُ عاذِ 

   الصريف ؟

  فاعل؛ : الطالب

  وزا ؟ غزى ما هي غازي، غازي معروف أا فاعل؛ : الشيخ

  ل.ع فُـ : الطالب

  صح فعل نعم؛ : الشيخ

: الطالبالالم هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم ))  ((وكذلك أيضا قوله: 

  للعاقبة، 

  هذا القول حسرة يف قلوم. للعاقبة يعين يقال هذا القول ليجعل اهللا: الشيخ

وفائدة  يا أيها الذين آمنوا )) (( :اخلطاب أو النداء موجه للمؤمنني يا أيها الذين آمنوا )) (( يقول اهللا عزوجل:

راء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله؛ ألن وصف اإلميان غتوجيه النداء إىل املؤمنني ذا اخلطاب أوال: احلث واإل

يزيد اإلنسان قوة وشجاعة كما لو قلت لشخص: يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل؛ وهذا 

سيعطيه قوة واندفاعا يف قبول ما توجه إليه؛ الفائدة الثانية: أن ما يأيت بعدها من مقتضيات اإلميان؛ الفائدة 

: أن خمالفة ذلك نقص يف اإلميان؛ ألنه إذا كان قبوله واإلتيان به من مقتضيات اإلميان كان خمالفته من الثالثة

  نواقص اإلميان؛ 

إذا سمعت اهللا يقول يا أيها  " أما بدأ اخلطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية مبا يذكر؛ وهلذا قال ابن مسعود:

  . تؤمر به وإما شر تنهى عنه "ا خير الذين آمنوا فأرعها سمعك فإم



الفائدة الثانية: أن ما يأيت بعدها من مقتضيات اإلميان؛ الفائدة الثالثة: أن خمالفة ذلك نقص يف اإلميان؛ : الشيخ

  ألنه إذا كان قبوله واإلتيان به من مقتضيات اإلميان كان خمالفته من نواقص اإلميان؛ 

" إذا سمعت اهللا يقول يا أيها  قال ابن مسعود:أما بدأ اخلطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية مبا يذكر؛ وهلذا 

  .الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه "

اإلميان شرعا هو اإلقرار املتضمن للقبول واإلذعان؛ فاإلقرار ارد ال يسمى شرعا إميانا؛  يا أيها الذين آمنوا )) ((

  واإلذعان ضد االستكبار؛  ,بل البد من قبول وإذعان؛ قبول ضد الرفض

 وقالوا إلخوانهم )) ((؛ مث قال: يعين مثل الذين كفروايا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا ))  ((يقول: 

قال بعض وقالوا إلخوانهم ))  ((وهذا الشك إنه من مجلة كفرهم ألنه دال على ضعف اإلميان؛ وقوله: 

عض املفسرين: إخوام يف الكفر؛ والثاين أقرب، الثاين أقرب أي قالوا يف املفسرين: إخوام يف النسب؛ وقال ب

  . شأن إخوام إذا ضربوا يف األرض

   إذا كان العدو أكثر قوة فهل جيوز الفرار منه ؟: السائل

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم  ((أما يف اآلية الكرمية يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

عشرون صابرون وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون اآلن خفف اهللا عنكم 

وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اهللا 

نه إذا كان العدو أقوى عددا : أاألمر كما قلتفظاهر اآلية الكرمية أن املعترب العدد؛ لكن  واهللا مع الصابرين ))

ر مما أكث فإن كثرة العدد أمام هذا السالح الفتاك ال يعد شيئا؛ الظاهر أنه يلحق به إذا كان عندهم من القوة

  لفرار .عندنا مرتني فإن ذلك يبيح ا

  واجهه ؟ سيقتل, قلنا أن األفضل أن يأنه إذا وقف أمام العدو املؤمن إذا كان يعرف : السائل

ا عندنا بكثري فهنا يظهر ين إذا كان عندهم من القوة أكثر مميع ,سؤال أخ عبد الرمحن حول ما ذكرت: الشيخ

  واهللا أعلم أنه جيوز الفرار .

وا إىل بلد حناز ليست يف اجلبهة أو رمبا يكون اأحسن اهللا إليك ! إذا كانت الفئة املنحاز إليها بعيدة : السائل

   ؟ جائزالتحيز  هذافهل يتقووا به, إسالم 

؛ وهذا يف الغالب اد بالفئة املشاركة يف هذه اجلهادهذا موضع خالف بني العلماء فمنهم من يقول: إن املر : الشيخ

؛ ومنهم من قال إن الفئة عامة املسلمني؛ وعلى هذا فمن التحيز أن يتحيز إىل بلد إسالمي يقتضي أن تكون قريبا

بعينها؛ قد تكون الفئة اليت إنه ينظر لكل قضية  :لة فيها خالف بني العلماء وينبغي هنا أن يقالد؛ فاملسأولو بعُ 



فهنا يتحيز ولو إىل بلد  ,مدافعة وال تستطيع أن حتميهمرك يف هذا القتال؛ قد تكون غري ممن شا منها وهي احناز

  بعيد .

   ؟ألا نونة من شطن  ما نقول إن شيطان مأخوذ من كل شيطان مارد ))وحفظا  ((قول اهللا تعاىل: : السائل

  بلى وهذا الذي رجحناه .: الشيخ

ال  يا أيها الذين آمنوا ((ولكن يف قوله:  كفروا ))؛ (( :هذا عطف على وقالوا إلخوانهم )) ((قوله: : السائل

   ؟ ...املؤمنني جلميع  ))تكونوا 

  عام؛  ال,:الشيخ

   ؛الكفاركعام جلميع املسلمني أن ال يكون  : السائل

ألن هؤالء معرتضون على القدر  ,يعين ال تتشبهوا م يف مثل هذا االعرتاض على القدر ,كهؤالء الكفار: الشيخ

.  

نسان إذا أي من املعاصي, فاإل استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) (( قوله:يستدل بشيخ قلنا يا : السائل

   ؟ فهل تلحقه املصائبوتاب منها فعل املعصية 

مثل ما أن املصائب تأيت للمؤمن  ,يه بعض املصائب امتحانا, لكن قد يعرت إذا تاب تاب اهللا عليه ,ال: الشيخ

  الذي يعين يقل منه املعاصي أو ال توجد منه معصية .

   يستسلم أو يقاوم ويقتل ؟ األفضل أن صر ااهدو إذا ح: السائل

اوم؛ إذا كان ال ميكن فليستسلم مثال فليق امددا كان ميكن أن يقاوم مثل ينتظر إذ ,ملصلحةهذا ينظر ا: الشيخ

  يفرج اهللا له .و 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم واهللا ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا 

يحيي ويميت واهللا بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما 

يجمعون ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 

واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب النفضوا من حولك فاعف عنهم 

المتوكلين إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل 

  المؤمنون  )) .



ا ال تكونوا كالذين كفروا يا أيها الذين آمنو  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

وقالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك 

  ))... حسرة في قلوبهم  

أي  إذا ضربوا )) ((وبينا أن هؤالء يقولون إلخوام يف الكفر أو يف النسب؛  ,سبق الكالم على أول هذه اآلية

   أي سافروا فيها لتجارة أو غريها؛ في األرض )) (( :اإلخوان

ل؛ وأنشدنا يف هذا ع مجع غاز على وزن فُـ  غزى )) ((الضمري يف كانوا يعود على: اإلخوان؛  أو كانوا غزى )) ((

  قول ابن مالك رمحه اهللا: 

  وفعل لفاعل وفاعلة    وصفني حنو عاذل وعاذلة؛

ولو كانوا عندنا مل يغزوا ما  ,يعين مل يضربوا يف األرض ما ماتوا عندنا ))لو كانوا  ((عاذل عذل، عاذلة عذل؛ 

نكم  ما يسمى عند البالغني لفا ونشرا ؟ الظاهر أهذا فيه  لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا )) ((قتلوا؛ فقوهلم: 

أو كانوا غزى  ((مقابل  )) قتلوا ما (( :و))؛  إذا ضربوا (( :مرتب يا مجاعة ؟ ما ماتوا مقابل ,كلكم تشويش

إذا فهو مرتب؛ إذا لو كانوا عندنا مل يضربوا يف األرض ما  أو كانوا غزى ))؛ ((قبل  ضربوا )) إذا ((: و))؛ 

يقول هؤالء لو أم مل يسافروا ما ماتوا، لو أم مل يغزوا ما  ,؟ طيب ماتوا، لو كانوا عندنا مل يغزوا ما قتلوا؛ كذا

ليجعل اهللا ذلك  ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم )) ((ن؛ ولكن اهللا سبحانه تعاىل يقول: قتلوا؛ هكذا يقولو 

أي ليجعل اهللا ذلك القول الذي  ,حيتمل املعنيني ولكن الثاين أقرب , أو ذلك أي القول الذي قالوه,أي ما وقع

يستحسر به القلب وال  ,يعين حتسرا وندما :اهللا حسرة يف قلوم، حسرة هقالوه وهو ال يغين عنهم شيئا جيعل

  ؛ وإال فإن هذا القول ال يغين شيئا ,ينبسط وال يفرح

سبق أن قلنا إا للعاقبة؛ وبينا أن الالم الداخلة على الفعل يف مثل هذا الرتكيب  ليجعل )) ((والالم يف قوله: 

 ؛هذه زائدة ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس ))إن ((إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة؛ فقوله تعاىل:  :تكون

 (( :طيب؛ يريدون أن يطفئوا )) ((ودليل هذا أن يف اآلية الثانية:  ,الالم ؟ زائدة يريدون ليطفئوا نور اهللا )) ((

لو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا  ,م ما التقطوا هلذاللعاقبة؛ ألفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )) ؟ 

ا أن هذا حسرة وأنه ال أيضا للعاقبة، لو أم ظنو  ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم )) ((قتلوه؛ هذه اآلية: ل

إال التحسر والندم وتكرار املصيبة ما قالوا هذا؛ ولكن الواقع أنه يكون حسرة يف قلوم وإال فإنه ال  فائدة منه

اإلحياء واإلماتة بيد اهللا عزوجل؛ فإذا  واهللا يحيي ويميت )) ((يغين شيئا؛ ملاذا ؟ ألن األمر بيد اهللا؛ وهلذا قال: 

وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب إذا قدر  ,السبب قدر اهللا إماتة شخص على سبب من األسباب يسر له هذا



واهللا حييي  ,اهللا تعاىل موت اإلنسان على سبب؛ أو صار غريه يتسبب له؛ فاإلحياء واإلماتة بإذن اهللا عزوجل

  ومييت.

يعين ومن مجلة ما هو بصري به عملهم؛ والبصري هنا حيتمل بصر الرؤية وحيتمل  (( واهللا بما تعملون بصير ))

ما نعمل  ر العلم؛ بصري مبا نعمل مبعىن راءبص ,ىن عليمععلم، حيتمل املعنيني مجيعا؛ فهو بصري مبا نعمل مببصر ال

  وهذا بصر الرؤية .

  إذا قال قائل: هل تثبتون هللا بصر رؤية ؟ف

 لو كشفه ألحرق سبحات وجهه(  وجلاهللا عز أي  ) حجابه النور (قلنا نعم، قال النيب عليه الصالة والسالم: 

كثري؛ إذا يف هذه اآلية إثبات  هذا إثبات البصر هللا؛ أما بصر العلم فواضح ما انتهى إليه بصره من خلقه )

  وما هنا ؟  ؛بما يعملون )) ((إحاطة علم اهللا عزوجل بكل ما نعمل؛ لقوله: 

  اسم موصول؛ : الطالب

جاءك اسم موصول فإنه للعموم ولو   ؟ اسم املوصول يا إخواننا يفيد العموم، كلما واسم املوصول يفيد: الشيخ

شف مفرد عاد عليه  )) والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ((قال اهللا عزوجل:  ،كان واحدا

؛ عرفت ؟ خذ للعموم يكونألنه عام؛ فاسم املوصول وإن كان لفظه لفظ املفرد  ,مجعا؟  أيشاإلشارة والضمري 

  للعموم؛ معك هذه الفائدة: كل اسم موصول فهو 

 أوبما تعلمون ))  ((فهل يف اآلية التفات ؟  بما تعملون بصير )) ((فيها قراءة ثانية:  بما يعملون بصير )) ((

  ؟  وا ؟ املهم السؤال هل فيها التفات أو الفكر  ؟ بما يعملون )) ((

  فيها التفات؛ : الطالب

بما  ((يعين ليس فيها التفات يف احلقيقة؛ ألنه إذا قال:  ,هي الواقع, ؟ : على قراءة التاء فيها التفاتالشيخ

خماطب، ال تكونوا فإن   ((يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا )) :فاخلطاب يف أول اآلية موجه للمؤمنني تعملون ))

للذين كفروا وقالوا  (( :عائد بما يعملون )) (( :كنتم فاهللا مبا تعملون بصري؛ إذا ال التفات؛ إذا جعلنا

ليس فيه التفات؛ فاحلقيقة أنه ليس يف اآلية التفات سواء جاءت بالتاء أو بالياء؛ ألا إن فأيضا  إلخوانهم ))

واهللا بما تعملون ... يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا (( جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر اآلية: 

  ؟ طيب . د روعي فيها آخر اآلية؛ صحهذا إذا كانت بالتاء؛ وإن كانت بالياء فق ؛)) بصير



ألن املخاطب ال  يا أيها الذين آمنوا )) ((؛ لقوله: تعلية شأن املؤمنني بإمياميف هذه اآلية فوائد كثرية؛ منها: 

ينادى إال بأحب األوصاف إليه؛ وهلذا لو ناديت أحدا بأقبح األوصاف لسابك وشامتك؛ ففيه تعلية شأن 

  املؤمنني بإميام .

  منها: فضيلة اإلميان وأنه مقتض لكل األخالق الفاضلة .و 

والتشبه  ؛)) يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا ((ومنها: اإلشارة إىل النهي عن التشبه بالكفار؛ لقوله: 

فذهب أصحاب اإلمام أمحد رمحه اهللا يف املشهور عنه إىل أن التشبه بالكفار  ,بالكفار اختلف فيه العلماء

 ,أي يثاب تاركه امتثاال وال يعاقب فاعله؛ لكن قوهلم هذا ضعيف ,مكروه، واملكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه

به بقوم فهو منهم من تش (والصواب أن التشبه بالكفار حرام؛ ملا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا حديث: 

اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب " ذي أشري به على كل طالب علم وهو: يف كتابه القيم ال )

وإن   ,وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحواله التحريم" قال ملا ذكر هذا احلديث قال:  " الجحيم

ظاهره أنه كافر؛ فاالقتصار  بقوم فهو منهم )من تشبه  (قوله:  ألن ؛" كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم

على الكراهة اليت يراد ا كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر؛ املهم أن يف هذه اآلية اإلشارة إىل النهي عن 

 اعرتاض على القدر كما سيتبني إن شاء اهللا , فإن قوهلم هذا فيهالتشبه بالكفار السيما إذا كان الفعل نفسه حمرما

.  

  فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه ؟ وهل يشرتط فيه القصد ؟

مبا خيتص بالكفار من لباس أو حتلية جسم أو غريه، حبيث أن يقول من رآه  يأيتفاجلواب: أن ضابط التشبه أن 

نه ال هذا من الكفار؛ ألنه ال ميكن أن يقول هذا من الكفار إال إذا كان الشيء خمتصا م؛ أما إذا كان عاما فإ

ميكن أن يقال من الكفار؛ فمثال البنطلون الذي يسمى البنطلون عند الناس يف بعض البالد اإلسالمية هو لباس 

؟ ال؛ ملاذا ؟ ألنه ليس خاص بالكفار، ترى اإلنسان وال تقول هذا كافر ألنه  الناس؛ فهل نقول إن البنطلون تشبه

  .فر وممكن يكون مسلم؛ عرفتم ؟ممكن يكون كا

   و لبس البنطلون من كانت عادم لباس القمص هل يكون تشبها ؟طيب ل

  : نعم .الطالب

ألن هذا  ,ال؛ لكنه يكون شهرة وثوب الشهرة منهي عنه؛ أفهمتم ؟ انتبهوا لألحكام ومآخذها وعللها: الشيخ

  مهم لطالب العلم أن يعرف املآخذ والعلل .

  هل يشرتط يف التشبه القصد أو ال يشرتط ؟



؛ ألن إنسان لو قصد التشبه لكان اخلطر عظيما؛ ألنه ال يقصد التشبه م إال من مأل قلبه أو كاد ميأل ال يشرتط

اعتبار الشخص نفسه؛ مبحبتهم وتعظيمهم؛ بل التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم مل يقصد؛ هذا نقوله ب

إنين  :عن اإلنكار عليه ألمكن كل واحد أن يقولإنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا؛ ألننا لو سكتنا أما باعتبار 

نحن نقول اإلنكار على املتشبه مطلقا سواء قصد أم مل يقصد؛ لكن الكالم على املتشبه نفسه فمل أقصد التشبه؛ 

هل يشرتط لكونه متشبها أن يقصد التشبه ؟ اجلواب ال؛ إذا حصلت صورة التشبه فقد تشبه سواء قصد أم مل 

  ب.؟ طي يقصد؛ معلوم

؛ ألن التشبه م يف األمور الدينية يعين تعظيم األمور الدينية أعظم بكثري من التشبه يف األمور العاديةالتشبه يف 

 ,أنه حرام باالتفاق :الباطل لذاته ال لكونه من خصائصهم؛ وهلذا ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف أحكام أهل الذمة

هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى حمرما الشك فيه؛ ألن التشبه م يف األمور الدينية يعين تعظيم  :وقال

دينهم؛ ودينهم منسوخ بدين حممد صلى اهللا عليه وسلم بإمجاع املسلمني؛ ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو 

ومن يبتغي  ((ألن اهللا يقول عزوجل: على غريهم على دين صحيح مقبول عند اهللا فهو كافر، يعلم حىت يرجع؛ 

وصح عن النيب صلى اهللا عليه  إن الدين عند اهللا اإلسالم )) ((ويقول:  غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه ))

والذي نفس  (وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

ن هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن بما جئت به إال كان من محمد بيده ال يسمع بي أحد م

  وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحاا الذين ال خيرجون منها وهم الكفار . أصحاب النار )

واهللا يحيي  ((ألن اهللا قال:  ,من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الندم على ما وقع ال يرفع الواقع؛ صح ؟ نعم

  ويميت )) .

ألنه يطمئن قلبه وال  ,ومن فوائدها: أن هذا الدين رمحة؛ ألن ي اهللا عن الندم على ما مضى مصلحة لإلنسان

لو أين فعلت ما  :يقول لنفسه هذا األمر البد أن يقع كما وقع؛ فال حاجة أن تقول, فإنه يتحسر وال حيزن

ما شيء مل يكن بتفريطك فهذا ال حيل لك لو أين فعلت يف أمر تكون فرطت فيه؛ أ :إمنا تقول ,حصل، ال حاجة

  أن تتندم عليه .

، كان له ومن فوائد هذه اآلية: أنه لو أن شخصا سافر مث صار عليه حادث فقال أهله: لو أنه ما سافر كان أسلم

قالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض لو كانوا عندنا ما  (( :ما حيصل عليه حادث؛ نقول هذا من قول الكفار

 ((ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن؛ ويقول  :هذا قول الكفار؛ املؤمن ال يقول هكذا، املؤمن يقول ا ))ماتو 



وما أشبه ذلك من اآليات الدالة على أن األمر بيد  لكل أجل كتاب )) (( :ويقول وكل شيء عنده بمقدار ))؛

  املقدور عما وقع أبدا . اهللا وال ميكن أن يتغري

اآلية الكرمية: أن هؤالء املعرتضني على القدر يكون اعرتاضهم حسرة، حسرة يف قلوم وال ينسون من فوائد هذه 

ما فعل، يلعب به؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة  م, ليته ما راح ليته ما غزا ليته وجتد الشيطان يلعب ,املصيبة

؟  القوي يف أيش من المؤمن الضعيف ) المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا (والسالم مشريا إىل هذا املعىن: 

  ؛ كبري وال يبايل ولكن صالته ضعيفة؟القوي يف بدنه حيمل احلجر ال

  ال؛  ,ال: الطالب

ويصلي الواجبات  ,ويصوم ما شاء اهللا ,ولكنه يتهجد بالليل ,وفيه مؤمن ما حيمل إال عشرة كيلو أو شبهه: الشيخ

إىل فوق نعم ؟ إذا املؤمن القوي يف إميانه؛ ألن القوي وصف عائد على ما  ول يأخذ الثاين يضربه؟ األول قوي األ

ما هو املؤمن القوي يف بدنه؛ لو  ,سبق على املؤمن، واملؤمن مشتق من اإلميان؛ إذا املؤمن القوي يف إميانه والبد

ته؛ لكن قال: املؤمن القوي يف رجول :الرجل القوي، قلنا :نه؛ ولو قالن القوي, قلنا معناه: القوي يف بدالبدي :قال

أي يف إميانه؛ قوة البدن ال متدح إال إذا كان فيها زيادة قوة اإلميان لتمدح؛ كثرة املال ال متدح إال إذا كان فيها 

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن  (زيادة يف اإلميان؛ يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

وفي   (م من الصادق املصدوق قد يؤدي إىل احنطاط رتبة املؤمن الضعيف قال: وملا كان هذا الكال الضعيف )

وهذا األدب من الرسول عليه الصالة والسالم  ؛) وفي كل خير( جربا ملا يتوهم من نقص الضعيف،  كل خير )

درجة من  ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ((به، قال اهللا عزوجل: اهللا هو مما أدبه 

ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي  ((وقال:  الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا الحسنى ))

الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم فضل اهللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 

المؤمن القوي خير وأحب إلى  (الم قال: النيب عليه الصالة والس القاعدين درجة وكال وعد اهللا الحسنى ))

احرص  احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز ) (مث قال:  اهللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير)

وإن أصابك شيء بعد احلرص واالستعانة باهللا  ,وتضعف عن إمتام العمل وا,يعين ال تكسل ,واستعن وال تعجز

فإن لو تفتح عمل الشيطان )  ,لو أني فعلت لكان كذا وكذا :فال تقلإن أصابك شيء  ( :والقوة يف العمل

  وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان . ,إذا من قال لو معرتضا على القدر فقد شابه الكفار

يعين  قلوبهم )) فيليجعل اهللا ذلك حسرة  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات أو الرد على القدرية؛ قوله: 

  قدر أن يقولوا هذا القول ليجعله حسرة يف قلوم .أن اهللا 



وهذا أيضا مؤجل، اإلحياء  واهللا يحيي ويميت )) (( ات أن اإلحياء واإلماتة بيد اهللا:ومن فوائد اآلية الكرمية: إثب

  )) . لكل أجل كتاب (( :واإلماتة مؤجلة بأجل ال يزيد وال ينقص أبدا، ال يزيد وال ينقص

 (( :أوواهللا بما يعملون بصير ))  ((رمية: إثبات عموم علم اهللا عزوجل بكل ما نعمل؛ لقوله: من فوائد اآلية الك

  بما تعملون بصير )) .

ويرتتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع ا اإلنسان يف سلوكه وعمله وهي: أنه إذا آمن بأن اهللا بصري مبا 

بصري بعملك؛  عندما تريد أن تفعل معصية أذكر هذه اآلية أن اهللايعمل لزم من ذلك أن يستقيم على أمره؛ أنت 

أن اهللا بصري بعملك فأحسن الطاعة؛ فهذه تفيد اإلنسان يف سريه إىل اهللا  هذا,طاعة أذكر إذا أردت أن تعمل 

ك واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى تر  ,عزوجل؛ إذا آمن بأن اهللا بصري مبا يعمل حسن سريه إىل اهللا

  احملرمات .

وفيها من فوائد اآلية: الرد على اجلربية، حيث أضاف اهللا العمل إليهم واجلربية ال يضيفون العمل إىل اإلنسان 

يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله؛ فاإلنسان الذي يكون بيده هكذا اختيارا كاإلنسان الذي فيه رعشة، كالمها 

  سواء ال يستطيعان أن مينعا أنفسهما .

  ويش نقول ؟ ,أنا أحيي وأميت :إلبراهيمقال مارد  ،)) واهللا يحي ويميت(( : قال قائل إذا

نقول: لست أنت الذي حتيي ومتيت، أنت تفعل سبب احلياة واملوت، وأيضا لست تفعل سبب احلياة الناشئة؛ 

ا تفعل سبب املوت؛ ولو إمناإلماتة أيضا لست أنت الذي متيت و ياة وإال فاحلياة من اهللا أوال؛ تفعل سبب بقاء احل

عدل عن مناظرته ذا إىل شيء ال ميكنه أن  إبراهيمشاء اهللا أن ال ميوت من جرحته جرحا موحيا مل ميت؛ ولكن 

 (( :؟ ما يقول شيء ويش يقول إن اهللا يأتي بالشمس فأت بها من المغرب )) ((وهو ؟ قال له:  ,جيادل فيه

ية أنه ينبغي للمناظر اآل وقد ذكرنا حني تكلمنا على هذه الظالمين ))؛فبهت الذي كفر واهللا ال يهدي القوم 

إذا عرف من مناظره الذي جيادله أنه إمنا يريد اجلدل فليأت باحلجة الدامغة قبل أن ينازع يف حججه من أجل 

احلياة أو  أنت ال حتيي وال متيت ولكن تبقي :مثال إبراهيمإسكات اخلصم وإفهامه وقطع املنازعة؛ أما قول قال 

إن  (( :وصار سامع القصة حيتاج إىل تصور بعيد؛ لكن إذا قطع عليه املناظرة ,تفعل سبب املوت صار فيه جدال

  .ة ما استطاعوا أن يأتوا ا أبدالو جيتمع هو وكل املرد اهللا يأتي بها من المشرق فأت بها من المغرب ))

أو  ((؟ فيها قراءتان:  أو متم )) ((عندكم كذا ؟  م ))تّ أو مِ ولئن قوتلتم في سبيل اهللا  ((مث قال اهللا تعاىل: 

 خير مما تجمعون )) لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون )) (( ((بالكسر؛  م ))تّ أو مِ  م )) ((تّ مُ 

مأخوذة من مات ميوت؛ وإذا أخذت  م ))تّ مِ  ((قراءتان؛ إذا ففي اآلية هذه كلمتان فيهما قراءتان؛ األوىل قال: 



يعين كلها لغة  ,مات ميات م ))تّ مِ  (( :بضم امليم؛ أو من مات ميات م ))تّ مُ  ((من مات ميوت كيف نقول ؟ 

وت كخاف ت ميْ ت الرجل؛ مات كيخاف وأصلها موِ الرجل ميات الرجل، مات الرجل ميو  مات :عربية تقول

 (( :خوف خيوف نقول فيها :فرح يفرح، خوف خيوف؛ فيقال فيهاوف؛ إذا هي من باب ف خيْ خياف أصلها خوِ 

  ؟  كما تقول خفتم؛ كذا  متم ))

  هل يف اآلية التفات ؟  خير مما تجمعون )) خير مما يجمعون )) (( ((الثاين يقول: 

  ؛ نعم: الطالب

  أيهم الياء أو التاء ؟ : الشيخ

  الياء : الطالب

تاء ال؛ ألن اآلية كلها للخطاب؛ ويف اآلية أيضا من جهة اللغة العربية: الوعلى قراءة  ,فيها التفاتالياء : الشيخ

  ؟  اجتمع يف اجلملة قسم وشرط؛ أيهما السابق ولئن قتلتم أو متم لمغفرة من اهللا )) ((

  القسم؛ : الطالب

  جوابه الشرط أو القسم ؟   وإذا تقدم القسم فأيهما حيذف: طيب, الشيخ

   م,: القسالطالب

  جواب املتأخر الشرط أو القسم؛ قال ابن مالك:: الشيخ

  ؛سم       جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى اجتماع شرط وق

  يعين عند اجتماع الشرط والقسم يف اجلملة، احذف جواب ما أخرت فهو ملتزم؛ 

 ((وهلذا جاء اجلواب:  اآلن يف اآلية هو كذلك,واب الشرط وهو كذلك؛ املتقدم القسم؛ إذا الذي حيذف جهنا 

, وجواب جاء اجلواب جواب قسم؛ فالالم هنا واقعة يف جواب القسم؛ والالم يف لئن موطئة للقسم )) لمغفرة

ألنه وجد ما يسد مسده وهو اجلواب  :قلنا فإن قال قائل: كيف حيذف وهو ركن من اجلملة ؟ الشرط حمذوف؛

  القسم .

أي يف اجلهاد يف سبيله؛  ولئن قتلتم في سبيل اهللا )) ((اخلطاب للمؤمنني؛  ولئن قتلتم )) ((يقول اهللا عزوجل: 

أو قتلتم يف سبيل اهللا يف األمر باملعروف  ,مبعىن قتلتم يف سبيل اهللا يف اجلهاد ,وحيتمل أن يكون أعم من ذلك

كل هذا داخل يف   ,يان احلقأو قتلتم يف سبيل اهللا يف ب ,أو قتلتم يف سبيل اهللا يف الدعوة إليه ,والنهي عن املنكر

سبيل اهللا، اجلهاد جهاد الكفار، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الدعوة إىل اهللا، بيان احلق؛ ألن اجلامع بينها 

من اهللا لمغفرة  ((أن هذا قتل وهو يدافع عن دين اهللا عزوجل؛ فالذي يقتل يف سبيل اهللا يقول اهللا عزوجل: 



هل نقول إن املعىن  أو متم )) ((؛ وقوله سبحانه وتعاىل: خري من الدنيا وما فيها ورحمة خير مما يجمعون ))

ألن اهللا عزوجل لو أراد  ,أو متم يف سبيل اهللا فيكون املراد به من مات يف اجلهاد أو متم مطلقا ؟ الظاهر الثاين

  غري مراد يف اجلملة الثانية؛  األول لقال: ولئن قتلتم أو متم يف سبيل اهللا؛ فلما أخر متم عن القيد علم أنه

، فهو ملا وهلذا يقول العلماء: إن الوصف أو الشرط إذا تعقب مجال عاد إىل الكل؛ وإن توسط مجال فهو لألول

ب مجال ـ أي صار يف آخرها قكل قيد إذا تع  ,؟ كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غريهسبقها؛ ما هي القاعدة

إال ما دل عليه الدليل؛  ,وإن توسط عاد على ما سبقه فقط دون ما تأخر عنه ـ فهو عائد على الكل، انتبه،

فاجلدوهم ثمانين  ت ثم لم يأتوا بأربعة شهداءاوالذين يرمون المحصن ((وعلى هذا نطبق قول اهللا عزوجل: 

جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور 

فهل يعود إىل الثالث ؟ نقول: أما األوىل فال يعود  ,هذه اآلية فيها قيد باالستثناء تعقب اجلمل الثالث رحيم ))؛

  إليها باإلمجاع؛ وأما الوسطى ففيه اخلالف؛ أنتم معنا ؟  إليها باإلمجاع؛ وأما الثالثة فيعود

  نعم؛ : الطالب

فاجلدوهم ثمانين جلدة  ((اجلملة األوىل:  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) ((: الشيخ

لذين تابوا من بعد إال ا وأولئك هم الفاسقون )) (( ((الثالثة:  وال تقبلوا لهم شهادة أبدا ))؛ ((الثانية:  ))؛

االستثناء ال يعود إىل األوىل باالتفاق؛ فلو أن القاذف تاب فإن حق  ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم ))

تاب؛ وإذا تاب القاذف زال عنه وصف الفسق باالتفاق؛ وإذا تاب  ذوف ال يسقط جيلد مثانني جلدة ولواملق

  منهم من قال تقبل ومنهم من قال ال تقبل . ,القاذف فهل تقبل شهادته أو ال يف هذا خالف

املغفرة  )) ولئن قوتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون ((يقول اهللا عزوجل: 

أي مما جيمعون من الدنيا   خير مما يجمعون )) ((فيها النجاة من املكروه والرمحة فيها حصول املطلوب؛ وقوله: 

  قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون )) . ((تعاىل:  كلها، قال اهللا

, بل يقلدهم يف ليس خمتصا بالكفاركان الشيء مشتهرا بني املسلمني يفعله طائفة من املسلمني   : لوالسائل

   فهل يعد تشبها ؟كاألكل األورويب,  الصفة,

، األكل واآلالت وشبهها؛ لو اإلنسانذا ما يتصف بنفس يعين ه ,التشبه ما يعترب من لكن الظاهر ال, :الشيخ

قال واحد أنا ما أذبح بسكاكني من سكاكني الكفار لكن ليس يف قليب تعظيمهم فال بأس؛ وأما قول الرسول 

لكن العلة أن إطالة الظفر  ,أنه مدى احلبشةفليست العلة  أما الظفر فمدى الحبشة )و  (صلى اهللا عليه وسلم: 

وبدل من أن حيمل  ,أظفارهم حىت تكون كالسكاكني أجل أن ينحروا به، احلبشي يغذون من فعل احلبشة من



لو الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة اليت هي تقليم أن يقول السكني جاهز يف األصبع؛ ألن هذا كني يف جيبه الس

  األظفار.



   ؟م هذا من التشبه  والرهبان فيكوناألساقفة  ثيابشبه ثيابا تيف بعض البلدان أكثر العلماء يلبسون : السائل

مع أن املسألة رمبا يقال  .فهو تشبه الظاهر أنه من التشبه مادام اإلنسان إذا رآهم قال هؤالء من األساقفة: الشيخ

  إن السبق يف هذا اللباس للمسلمني؛ 

   البلد ؟ أهل ملاذا ال يلبسون لباس: السائل

   خاص بالعلماء ؟أنه لكن ما تظن هذا اللباس سابق للمسلمني : الشيخ

  األساقفة سابقني،  ,ال يا شيخ: السائل

   للنصارى؛مضاهاة سابقني ؟ مشكل هذا، هذا : الشيخ

   ولكن يا شيخ هم ال يعلمون وال يقصدون ؟ :السائل

   قال هذا أسقف؛, يعين من عرف لباس األساقفة أي لكن معروف: الشيخ

   تشبهون ؟وما يعلمون أم ي هم,قلدون العلماء من قبلهم ي :السائل

  حنن قلنا إن التشبه ال يشرتط فيه القصد .: الشيخ

ويفعلها الكفار لكن هم ما قصدوا التشبه  ةات معينيك يا شيخ ! بعض النساء عندهن قصأحسن اهللا إل: السائل

   ؟ دة.بل عا

   حرام؛هو تشبه أبدا مادام أن هذا مل ينتشر بني املسلمني ويكن من لباسهم أو من هيئام ف: الشيخ

   ما قصدوا ؟ : لكنالسائل

يقصد التشبه إال ويف قلبه  ألنه لن أن هذا خطر, ولو ما قصدوا؛ ألن الذي يقصد التشبه قلت لك: الشيخ

  . موحمبة هل مهل تعظيم

ملاذا اشرتطتم املوت  ولئن قوتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   للمغفرة والرمحة ؟

يعين هؤالء  ,مث هو إذا مات انتقل إىل خري مما كان عليه ,يعين معناه أن من مات فإنه لن تفوته املغفرة: الشيخ

لكن و إىل الدنيا ال ليعيشوا فيها أن يعودوا ا هو أفضل؛ وهلذا يتمنون الذين ميوتون يف سبيل اهللا ينتقلون إىل م

(( ولآلخرة خير لك من األولى  :كذلك املوت؛ واهللا املستعان كررنا عليكم مرارا  ,ليقتلوا مرة ثانية يف سبيل اهللا

نه مات من أجل أتظن أن املؤمن إذا مات يندم على أ بل تريدون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى )) (()) 

ألنه ينتقل إىل دار أفضل،  ,ليزداد عمله ال ليتمتع بالدنيا العمل، يتمىن أنه باقفوات حمبوب له ؟ ال؛ من أجل 



مادام ـ نسأل اهللا أن جيعلين وإياكم منهم ـ مادام يفسح له يف قربه مد بصره ويأيت من نعيم اجلنة وروحها هذا ما له 

   نظري يف الدنيا.

من أداة القسم واملقسوم القسم  نريد توضيح))  في سبيل اهللا أو متمولئن قتلتم  ((يف قول اهللا تعاىل: : السائل

   ؟

  واهللا لئن هذا أداة القسم، واهللا لئن .: الشيخ

 فيهفهل  ,لمستقبلل إذا ضربوا في األرض ))(( للماضي,  ))وقالوا إلخوانهم  ((يف قوله تعاىل: : السائل

   إشكال ؟

إذا ضربوا؛ بعض  :؟ وقالواكال؛ ما هو اإلشكال الذي ميكن أن يردعلى كل حال فيه شيء من اإلش وه: الشيخ

وأنه  ,وأن املراد ا جمرد الظرف ,العلماء قال: إن إذا هنا ال يراد ا االستقبال، أا سلبت الداللة عن املستقبل

والداللة على  :ربوا يف األرض وكانوا غزى؛ قالواإذ ضربوا يف األرض، وقالوا إلخوام إذ ض :يشبه قول: وقالوا

هل معىن كان يف األزل مث مل يكن اآلن  وكان اهللا غفورا رحيما )) ((الكلمة كما يف قوله تعاىل:  املعىن قد تسلب

ن؛ كذلك إذا هنا سلبت الداللة على املستقبل وصار املراد ا جمرد يما ؟ ال؛ سلبت الداللة على الزمغفورا رح

  مان فقط .الز 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم واهللا 

في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يحيي ويميت واهللا بما تعملون بصير ولئن قتلتم 

يجمعون ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 

النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب 

  المتوكلين ))

يعلق حيب الذي  ,الذين يعلقون على مصاحف املسجدعن هذا يسأل يقول اهللا الرمحن الرحيم: : بسم الشيخ

مث هذا  ,ويعلق عليه هذا طيب؛ أما املسجد ما جيوز ألنه رمبا يأخذه عوام ما يعرفون االقراءات يشرتي مصحف

جد ممنوع؛ أفهمتم يا تعليق على مصاحف املسالجيرئ الناس على تعليقات غري صحيح؛ لذلك انتبهوا ممنوع، 

  من هذا .أخشى  ,يقرأ ناس ما يعرفون عامة الذي :والثاين ,نعلق عليها حىتلنا  مجاعة ؟ ألن أوال: ما هي

  . فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون ))ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم  ((قال اهللا تعاىل: 



أي أنه جيتمع قسم وشرط؛ القسم مستفاد من الالم  ,هذه العبارة تكون يف القرآن الكرمي كثريا ولئن قتلتم )) ((

ألن الالم هنا موطئة للقسم؛ أما الشرط فهو بإن؛ وإذا اجتمع شرط وقسم فإنه حيذف جواب  ولئن )) ((يف 

  اب املذكور للمتقدم لسبقه، قال ابن مالك يف األلفية: ويكون اجلو  ,املتأخر

  ؛قسم      جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى اجتماع شرط و 

  أعيد البيت مرة ثانية: 

  جواب ما أخرت فهو ملتزم؛   واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   

جواب قسم؛ ألنه اقرتن  لمغفرة )) (( :اجلواب ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة )) ((يف هذه اآلية: 

  بالالم.

قراءتان: قراءة بكسر امليم وقراءة بضم امليم؛ أما ضم امليم فهي من مات  أو متم )) ((يف هذه اآلية يف قوله: 

ميوت؛ وهذه القاعدة تنفعكم إذا أسند الفعل املاضي إىل ضمري الرفع فإنه على حسب املضارع؛ فمثال إذا كان 

قمت، باع يبيع بعت؛ خاف خفت؛ ملاذا  :لعني فإن هذا يكون أيضا مضموما، قام يقوم تقولاملضارع مضموم ا

مات ميوت؛  منتم ؟ ألن أصله خوف خيوف مكسور فتقول خفت؛ مات ميات مت؛ مات ميوت مت؛ إذا مُ 

  ني؛ تم من مات ميات؛ هذه قراءتمِ 

وقراءة بالياء؛  )) تجمعون ((: بالتاء قراءة ))يجمعون  (( :قراءتانفيها  خير مما يجمعون )) ((أيضا يف قوله: 

  هذا الكالم على القراءات والكالم على اإلعراب.

ما يقبلون عليه خري  يقول اهللا عزوجل مبينا ومسليا لعباده املؤمنني أم إذا خرجوا من ديارهم وقتلوا أو ماتوا فإن

لو متم أو قتلتم  :يعين يقول ))...  ماتوا وما قتلوالو كانوا عندنا ما  (( :مما يرحلون عنه؛ وهذا متصل مبا قبله

أي يف اجلهاد يف سبيل اهللا؛ وحيتمل أن يكون  ن قتلتم في سبيل اهللا ))ئلو  ((فإن هذا ليس حسرة، هذا خري؛ 

املعىن أعم من اجلهاد يف سبيل اهللا بالسالح ليشمل اجلهاد يف سبيل اهللا بالدعوة إىل اهللا عزوجل والعلم؛ فمن قتل 

يعين دون أن تقتلوا يف سبيل  أو متم )) ((لكونه داعية فإنه مقتول يف سبيل اهللا؛ ألنه كااهد بسالحه؛ وقوله: 

من اهللا  (( :؟ لكم ملغفرة )) ملن ؛ ((من الدنيا كلها لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون )) (( ,اهللا

  لكم أيضا . ورحمة ))

املغفرة ا زوال املكروه والرمحة ا حصول املطلوب أي أنكم حيصل لكم مطلوبكم والفرق بني املغفرة والرمحة: أن 

اهللا عزوجل لكنها تقتضي وتنجون من مرهوبكم؛ واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه؛ والرمحة صفة من صفات 

  ىل املرحوم واإلنعام عليه.اإلحسان إ



 اهللا تدل على عظمة هذه املغفرة؛ وذلك ألن الشيء يعظم إضافة املغفرة إىل لمغفرة إلى اهللا )) ((ويف قوله: 

؟ الفقري؛ ماذا  ، وقلت أعطاين الصعلوك عطية؛ الصعلوك من هوبعظم باذله؛ فمثال إذا قلت: أعطاين امللك عطية

 ,عطية ؟ أا كثرية، أعطاين الصعلوك عطية ؟ أا مخسا وعشرين هللةامللك أعطاين  :يتصور الناس إذا قلت

فهو الذي يبتدئ  ,أي ابتدائها منه مغفرة من اهللا )) ((يضاف إليه؛ فلهذا قال:  قليلة؛ فالشيء يعظم حبسب ما

  ا عزوجل ويتفضل ا.

  أو خري مما جتمعون من الدنيا كلها . خير مما يجمعون ))(( منه يعين:  ))ورحمة  ((

 أو مات من املؤمنني فقد انتقل إىل خري من الدنيا  يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: أن من قتل يف سبيل اهللا

  خير مما يجمعون )) . ((كلها؛ لقوله: 

عباده بتسليتهم يف األمور اليت يهمهم فواا؛ فاإلنسان يهم فوات الدنيا، كل  اهللا عز وجلومن فوائد اآلية: منة 

فإن  ,أو قتلت انتقلت إىل ما هو خري إنك إذا مت :لا؛ فإذا جاءت التسلية من اهللا وقيحيب أن يبقى يف الدني

  احلمد هللا أنين إذا انتقلت إىل اآلخرة فأنا أنتقل إىل خري من الدنيا . :ويقول ,اإلنسان يتسلى ذا

املغفرة زوال املكروه وبالرمحة بإذ أن  ,ومن فوائد اآلية الكرمية: اجلمع بني املغفرة والرمحة ليكمل لإلنسان سعادته

  حصول املطلوب .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز التفضيل أو جواز إيقاع التفضيل بني شيئني بينهما بعد تام؛ ألنك إذا نسبت 

لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من  (ما يف الدنيا لآلخرة فليس بشيء، قال النيب عليه الصالة والسالم: 

  )).ما يشركونآهللا خير أ ((وأبني من ذلك قوله تعاىل: الدنيا وما فيها ) 

من حيث اإلعراب ما  لئن متم )) (( :نقول يف ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

قراءتان   متم )) ((أي أنه اجتمع فيها قسم وشرط فحذف جواب الشرط؛ ونقول يف:  ,قلنا يف اآلية اليت قبلها

  من مات ميات، وبضم امليم على أا من مات ميوت .كما يف اآلية اليت قبلها بكسر امليم على أا 

طالت بكم األيام أو قصرت املرجع إىل اهللا؛ وإذا   مهما ,: إن متم أو قتلتم فإن مرجعكم إىل اهللايقول اهللا عزوجل

 عزوجل فإنه ال خياف ظلما من كان مرجعه إىل اهللا ؛ إذ أننائكان املرجع إىل اهللا فإن اإلنسان سوف يبقى مطم

واتقوا اهللا واعلموا أنكم  ((كيف ذلك ؟ لقول اهللا تعاىل:   ,ما؛ بل إنه إذا كان مؤمنا فإنه يستبشرهض وال

من أحب لقاء اهللا أحب اهللا  (وملا حدث النيب عليه الصالة والسالم عائشة فقال:  مالقوه وبشر المؤمنين ))

يا رسول اهللا كلنا يكره الموت، ولقاء اهللا يكون بالموت؛  :، قالت) لقائه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقائه



ولكن المؤمن إذا حضره األجل فبشر بالجنة اشتاق إلى ربه وأحب لقاء اهللا؛  ,ليس األمر كذلك(  :قال

  والكافر ـ والعياذ باهللا ـ إذا حضره األجل بشر بالنار فكره لقاء اهللا فكره اهللا لقائه ) .

وعلى أي صفة كان موته سواء كان بقتل أو  احلياةاإلنسان بع إىل اهللا عزوجل مهما طالت يف هذه اآلية: أن املرج

  بغريه فاملرجع إىل اهللا .

ف يستبشر و وس ,ومن فوائدها: زيادة التسلية للمؤمنني؛ ألن املؤمن إذا علم أن مرجعه إىل اهللا فإنه سوف يطمئن

  وينشرح صدره بذلك .

  إللى اهللا تحشرون )) . ((عزوجل؛ لقوله: ومن فوائدها: إثبات لقاء اهللا 

  ومن فوائدها أيضا: إثبات احلشر يوم القيمة؛ فإن الناس يقومون من قبورهم وحيشرون إىل اهللا عزوجل ليجازيهم .

  فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

نها زائدة لفظا زائدة معىن ـ أي تفيد زيادة املعىن ـ ولك ,أوال اإلعراب: الفاء عاطفة؛ والباء حرف جر؛ وما زائدة

القرآن ال زيادة فيه؛ ألن  :تقول عن حرف يف القرآن أنه زائد، قالأن زائدة أو  :وقد كره بعض العلماء أن تقول

نقول إن املراد بقولنا زائدة أي من حيث اإلعراب ال من حيث املعىن، من حيث اإلعراب ال من حيث  ولكن

  املعىن .

ومنه قوله  ,جمرورة بالباء؛ وهذا يف القرآن كثري رحمة )) (( :إذا جعلنا ما زائدة تكون فبما رحمة )) ((وقوله: 

قال عما قليل ليصبحن  ((فبنقضهم ميثاقهم؛ ومنها قوله تعاىل:  :أي فبما نقضهم ميثاقهم )) ((تعاىل: 

  عن قليل؛  :أينادمين )) 

 ((وقوله:  لنت ))؛ (( :بالفعل يف لنت )) (( اجلار وارور متعلق بـ ))لنت لهم فبما رحمة من اهللا  ((وقوله: 

والباقي ليس فيه  نفضوا من حولك ))ال ((ه: وجواب ((كنت )) :لو هذه شرطية وفعل الشرط لو كنت ))

  مشكل .

فبما رحمة من اهللا  ((يقول اهللا عزوجل خماطبا نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومبينا نعمته عليه وعلى أمته يقول: 

كنت لينا هلم، لينا يف   :أي لنت لهم )) (( :فبسبب رمحة اهللا لك وألمتك أنك لني هلم :أي لنت لهم ))

الناس خلقا  فالرسول صلى اهللا عليه وسلم من أسهلمقالك، لينا يف جلوسك، لينا يف مقابلتك، يف كل أحوالك؛ 

  وإنك لعلى خلق عظيم )) . ((: وأكرمهم نزال؛ وقد قال اهللا عنه وكفى به قوال

وألن إسنادها إليه يفيد عظمتها  ,أسند الرمحة إىل اهللا عزوجل ألنه املتفضل ا فبما رحمة من اهللا )) ((وقوله: 

 ,الضمري يعود على الصحابة رضي اهللا عنهم وعلى من بعدهم أيضا لنت لهم )) ((وأا رمحة عظيمة؛ وقوله: 



ألن التشريع الذي يقع يف عهد الصحابة تشريع هلم ولألمة إىل يوم القيمة؛ كونه رمحة واضح، كونه رمحة هلم 

ال (  :يألفوه ويستأنسوا به وتتسهل معاملته إياهم؛ وهلذا كان النيب عليه الصالة والسالمأن واضح أيضا من أجل 

  .)يخير بين شيئين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما 

 لنت لهم )) ((هذه عطفا على قوله:  ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا من حولك )) ((ل اهللا عزوجل: قا

الفض اجلايف  )ولو كنت فضا ) ((اللني يقابله الشدة، الشدة تكون يف اهليئة، يف القول، يف القلب؛ قال: 

؛ أيضا يف قوله ال يهتم بأحد جاف , يقابل الناس يصعر خده هلم،جافيا ما يهتم بأحد هجتد ,الشديد يف مقاله

وال ينظر إىل  ,وال ينزل الناس منازهلمال يرحم جتد قلبه قاسيا  ,جتده عنيفا شديدا ال يلني؛ الغلظ هذا يف القلب

األحوال املقرتنة باألفعال؛ أحيانا تكون هناك أحوال تقرتن بفعل الشخص يعذر بفعله من أجلها؛ فتجد غليظ 

وإمنا  , ـ يعامل الناس معاملة واحدة، ال ينظر إىل أحواهلم وال ينظر إىل ظروفهم كما يقولونالقلب ـ والعياذ باهللا

جتده غليظ القلب قاسيا ال يلني؛ ومن أعظم ما يدل على ذلك ما يبدر من بعض الناس يف معاملة الصغار، 

 ,عظيمخطأ  ,الشك أنه خطأيف معاملة الصغار عنيفا يريد من الصغري أن يكون أدبه كأدب الكبري؛ وهذا جتده 

وهذا من غلظ القلب؛ وملا رأى األقرع بن حابس النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبل احلسن واحلسني قال: تقبلون 

أو أملك لك أن نزع اهللا الرحمة من  (إين عشرة من الولد ما قبلتهم؛ قال:  :قال ؛) نعم (: ؟ قال أوالدكم

  وأن يكون لني القلب . ,فاإلنسان ينبغي له أن يكون رحيما قلبك )

القلب  القاسيالقول؛ غليظ القلب شديد الالفض ماذا قلنا فيه ؟ اجلايف  ولو كنت فضا )) ((قال اهللا تعاىل: 

تفرقوا وخرجوا، ومنه  :انفضوا أي النفضوا من حولك )) ((الذي ال يلني قلبه ألي سبب من األسباب؛ يقول: 

النفضوا من حولك  ((أي تفرقوا إليها وخرجوا؛ وقوله:  وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها )) ((تعاىل:  قوله

دوا حىت ال يقربون إىل مكان انفضوا وبع :أبلغ من قوله: منك، يعين من حولك )) (( :ومل يقل: منك؛ ألن ))

  مكانك .يبعدون حىت عما قارب  :يعين انفضوا من حولك )) ((منك،  قريب

فاعف عنهم إذا  فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((على قوله:  هذا تفريع فاعف عنهم )) ((يقول عزوجل: 

يف حق اهللا عزوجل إذا قصروا فيه؛  واستغفر لهم )) ((التسامح وعدم املؤاخذة؛  وهالعفو قصروا يف حقك؛ و 

فالصحابة قد يقصرون يف حق الرسول عليه الصالة والسالم وقد يقصرون يف حق اهللا؛ أما يف حق الرسول فقال: 

من الكالم املسيء إىل رسول اهللا صلى اهللا غريهم  وأوما أكثر ما حيصل من جفاة األعراب  اعف عنهم )) ((

ويعفوا عنهم، إىل حد أن رجال من األنصار قال له ملا حكم له يف خصومة بينه  ولكنه يصرب ويتحمل ,عليه وسلم

؛ الزبري ول اهللا ؟ هذا اام، اام فضيعمتك يا رسل من األنصار: أن كان ابن عوبني الزبري بن العوام قال له رج



عفا اهللا عنه جل أنصاري ـ فقال هذا الر  ,بن العوام أمه صفية بنت عبد املطلب عمة الرسول عليه الصالة والسالم

متك يا رسول اهللا؛ وقال له رجل وهو يقسم فيئا قال: إن هذا لقسمة ما أريد ا وجه اهللا ! ـ قال: أن كان ابن ع

ويعفوا حىت  ,وقال له: اعدل؛ كل هذه الكلمات كان النيب عليه الصالة والسالم يصرب وحيتسب األجر من اهللا

 :يعين واستغفر لهم )) ((ه مما حيصل من الغرية بني النساء وهو يعفوا عنهم؛ قال: أحيانا يأيت من زوجاته ما يأتي

واستغفر لذنبك وللمؤمنين  ((اسأل اهللا أن يغفر هلم، كما قال تعاىل:  :يعين ,ما أخطئوا فيه من حق اهللا

  والمؤمنات )) .

 في األمر )) (( يعين ألصحابك، شاور أصحابك: شاورهم ))و  (( :الضمري يعود يف وشاورهم في األمر )) ((

وينظر ما رأيه فيه؛ واملستشار  ,واملشهورة هي استطالع الرأي حبيث يعرض الشيء على املستشار ليستطلع رأيه

  مؤمتن جيب عليه أن يؤدي األمانة على الوجه الذي يرى أنه أصلح ملستشريه .

املراد ا واحد األمور ال واحد األوامر؛ ألن األوامر ما يستشري  :كلمة األمر أوال  (( في األمر ))وقوله عزوجل: 

وهو مفرد حملى بأل؛ فهل أل هذه  ,أي يف الشأن في األمر )) (( :فيها أحدا، األوامر يأمر ا شرع؛ لكن

ه شاورهم يف األمر الذي يكون مشرتكا أو يشتب :للعموم أي شاورهم يف كل أمر ؟ أو هو عام أريد به اخلاص أي

شك؛ ألنه ال ميكن أن الرسول عليه الصالة والسالم يأمره اهللا  بال :شك، الثاين ال :عليك وجهه أم ماذا ؟ الثاين

وأمرهم  ((إمنا يشاورهم يف األمر العام، األمر العام املشرتك، بدليل قوله تعاىل:  ,بأن يشاورهم يف كل شيء

شارة عند اشتباه ؛ أما األمر اخلاص فإنه تطلب االستمأمرهم الذي جيمعهم مجيعا شورى بينهشورى بينهم )) 

ملا  يف شأن عائشة األمر؛ كما فعل النيب عليه الصالة والسالم حني استشار علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد

وكثر القول فيها والقيل استشار النيب عليه الصالة والسالم أسامة بن زيد وعلي بن أيب  ,حصلت قصة اإلفك

يه الصالة والسالم فيستشري فيها.ا؛ وغري هذا من األمور اخلاصة اليت قد تشكل على الرسول علطالب يف شأ  

أي يف األمر املشرتك أو يف األمر اخلاص إذا اشتبه  في األمر )) (( :استطلع رأيهم شاورهم ))و  (( :طيب إذا

  عليك األمر؛ وذلك ألن الشورى حيصل فيها فوائد نذكرها إن شاء اهللا يف الفوائد .

أي صممت على الفعل؛ بعد املشورة أو قبل املشورة ؟ الظاهر  :فإذا عزمت فإذا عزمت فتوكل على اهللا )) ((

فإذا عزمت بعد اإلشارة واستطالع الرأي  :أي ,ا بعدها مفرع على ما قبلهابعد املشورة ألن الفاء تدل على أن م

فإذا عزمت فتوكل  (( ,فتوكل على اهللا )) (( :فال تعتمد على مشورم، اعتمد على من ؟ اعتمد على اهللا

التوكل   هي, واالعتماد على اهللافهنا أمر باألسباب واالعتماد على اهللا عزوجل؛ األسباب هي املشورة على اهللا ))

  عليه؛ 



 ,هو االعتماد على اهللا عزوجل يف جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة باهللا :فما معىن التوكل ؟ معىن التوكل

  وشعور النفس بأنه حمتاج، بأن اإلنسان حمتاج إىل اهللا عزوجل.

ة من هذا التوكل، وله مثرات كثرية ملا أمره بالتوكل بني الثمرة العظيم إن اهللا يحب المتوكلين )) ((قال اهللا تعاىل: 

  على من؟ عليه، إن اهللا حيب املتوكلني عليه . إن اهللا يحب المتوكلين )) (( :منها هذه الثمرة اليت ذكر اهللا

اذا الرمحة ؟ ما ؟ مب بنبيه صلى اهللا عليه وسلم وبأمته؛ مباذا يف هذه اآلية فوائد كثرية؛ أوال: بيان رمحة اهللا عزوجل

   ؛الدليلأقول أين 

   ...: الطالب

  ؟عليه الرمحةهذا حمل الرمحة لكن مباذا كانت  ,أي: الشيخ

اهللا  هفأمر  أحد غزوةأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الرمحة كانت بأن الصحابة ملا عصوا : الطالب

   سبحانه وتعاىل أن يلني هلم؛

   ال، هذا خرب بأنه لني ما هو أمر؛: الشيخ

  لرسول صلى اهللا عليه وسلم لينا هلم؛ جبعل ا: الطالب

  الرمحة جبعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم لينا هلم، جبعله لينا هلم هذه رمحة به وم . ,صح: الشيخ

ومن فوائدها: أنه ينبغي ملن له سيادة يف قومه أن يكون لينا ليتعرض لرمحة اهللا عزوجل؛ دليل ذلك ظاهر أن 

  . ممجيعا فأالنه اهللا هل الرسول سيد قومه بل سيد األمة

رمحة؛ ولكن الفقهاء , ألن اهللا جعله من الشدةالومن فوائد اآلية الكرمية: أن اللني أوىل بكثري من الفضاضة و 

رمحهم اهللا ملا ذكروا ما ينبغي للقاضي أن يتأدب به قالوا: ينبغي أن يكون لينا من غري ضعف، لينا من غري 

وهذا نقص يف اللني؛ لكن  ,لينا ويكون بسبب لينه ضعيفا ما يكون حازماضعف؛ ألن بعض الناس قد يكون 

ينبغي أن يكون لينا مع احلزم والقوة يف موضعها؛ ألن القوة يف موضعها حكمة؛ فاللني إن ضاعت به احلكمة فهو 

  وإن اجتمعت مع احلكمة فهو حممود . ,مذموم

مضارها نفور الناس عن اإلنسان إذا   مغلظة، وأن من أعظومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان مضار الفضاضة وال

هذا مع ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا من حولك ))  ((كان فضا غليظ القلب؛ لقوله تعاىل لرسوله: 

فكيف إذا كان اإلنسان ال يرجى منه ما يرجى  ,أم يرجون من قرم من الرسول عليه الصالة والسالم ما يرجون

فرمبا رموه باحلجارة؛ ألن  ال يكفي أن ينفضوا من حولها كان فضا غليظ القلب فالظاهر أنه من رسول ؟ إذ



ري بقرم منه؛ فإذا قدر أنه فض غليظ القلب ينفضون من حوله فمن سواء من اخلالصحابة يرجوا من الرسول 

  باب أوىل .

عمل مع الناس كلما جيلبهم إليه؛ وجهه ؟ أنه ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أن يست

ال على سبيل املدح؛ فينبغي لإلنسان أن يستعمل يف معاملة  للتنفري على سبيل الذم جعل الفضاضة والغلظة سببا

  الناس كلما يقرم إليه بشرط أن ال يضيع شيئا من الواجبات .

تعاد عن أهل اخلري إذا كانوا جفاة غالظ القلوب؛ لقوله ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يعذر يف االب

فض عنه الرسول؛ فإذا كان الصحابة ال ن؟ الصحابة؛ ويعين امل ويعين م من النفضوا من حولك )) ((تعاىل: 

يالمون على االنفضاض من الرسول لو كان فضا غليظ القلب فما بالك مبن دونه مبراحل؛ فلهذا إذا كان اإلنسان 

ومل يرى الناس حوله ال يلومن إال نفسه؛ وحنن نرى اآلن أن اإلنسان رمبا يكون كافرا فإذا كان يعامل  يظفضا غل

  . غليظ القلبشة والسماحة رمبا يفضلونه على مسلم فض الناس باللني والرفق والبشا

فاعف عنهم ))؛  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يعفو عن حقه يف معاملة إخوانه؛ لقوله: 

أما  فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا )) ((ولكن هذه اآلية مقيدة مبا إذا كان العفو إصالحا، قيدها قوله تعاىل: 

مصلحة تضمنت مفسدة أعظم، مثل لو كان اجلاين معروفا بالشر فو زيادة إفساد وطغيان فإن هذه إذا كان يف الع

  فهل األوىل أن نعفو عنه أو أن نؤاخذه بالذنب ؟  ,والفساد

  نؤاخذه، : الطالب

األوىل أن نؤاخذه بالذنب؛ وهلذا ينبغي يف حوادث السيارات أن ال يتعجل اإلنسان بالعفو عمن تسبب : الشيخ

وىل أن ال للحادث بل ينظر؛ إذا كان من الرجال املتهورين الذين إذا عفونا عنه اليوم أحدث حادثا غدا؛ فهنا األ

ولكن هذا أمر قدر ونعلم أنه سوف  ,نعفو؛ أما إذا علمنا أن الرجل شديد احلرص على سالمة األنفس واألموال

  فمن عفا وأصلح )) . (( :فإن األوىل يف هذا العفو؛ إذا مقيد مباذا ؟ باإلصالح ,يتحرز غاية التحرز يف املستقبل

ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من  ((قول: ألن اهللا ي ,وهل العفو واجب ؟ ليس بواجبطيب, 

  العفو يصلح . ا كان يففمن انتصر لنفسه بعد أن ظلم فليس عليه سبيل؛ لكن األفضل أن يعفو إذ سبيل ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن التفريط يف حق النيب عليه الصالة والسالم قد يكون ذنبا؛ ألن اهللا ملا أمر نبيه 

وهو كذلك فإن الرسول عليه الصالة والسالم ليس كغريه؛ ألن  واستغفر لهم )) ((عن حقه اخلاص قال: بالعفو 

يكسب  ,أشد من غريه هله حق، حق اإلسالم، حق الرسالة، وألنه أعظم الناس حقوقا علينا؛ فاالعتداء يف حق

صالة والسالم إذا عفا اإلنسان عن الذي غري الرسول عليه ال فاعف عنهم واستغفر لهم )) ((اإلمث؛ وهلذا قال: 



به متعلقا حبق اهللا عزوجل قال: حقه اخلاص انتهى؛ لكن الرسول عليه الصالة والسالم ملا كان األمر الذي يتعلق 

وهلذا لو سب أحد شخصا من الناس مل يكفر، ولو سب النيب صلى اهللا عليه وسلم كفر ))  واستغفر لهم ((

  لعظم حقه .

وشاورهم  ((؛ لقوله: الشؤونوم، فيما يتعلق بباملشاورة، مشاورة املسلمني يف شؤ ومن فوائد اآلية الكرمية: األمر 

  في األمر )) .

ن هذا سبب لالنفضاض يعين يعين أ ولو كنت فضا غليظ القلب )) ((قوله تعاىل: : كيف اجلمع بني السائل

أن  ه الصحابةيهابون وايعين كان ,اهللا عليه وسلم من اهليبة من حول الرسول، وبني ما كان عليه الرسول صلى

   ؟ يكلموه يف بعض األمور

أي نعم، اهليبة هذه شيء يف القلب يقع، لكن املهيب ليس فيه شيء من هذا؛ وهلذا من صفاته أنه من : الشيخ

من أجل أنه هو نفسه  ومن خالطه أحبه؛ فهو عليه الصالة والسالم يهاب إجالال وتعظيما ال ,رآه بداهة هابه

  فض غليظ القلب .

 أن يتجاىف ويغض الطرف عن مسألة اإلصالح, اإلنسان ضطرأحسن اهللا إليك ! أقول أحيانا العفو ي: السائل

 :فقري؟ فمثال لو قالالشخص هذا سيكون فيه إصالح أوال نظرا ألن هل العفو  ...يكون فقريا  أنمثل اجلاين 

   ؟وال يعتدي على الناس كان صعبا عليه حىت يتأدب  هسألزم

  إذا رأى أن املسألة ستكون فيها ضرر عليه يعفو فيما بعد . ,هو األمر بيده ,على كل حال ما خيالف: الشيخ

   هل هي للتوكيد ؟ إللى اهللا تحشرون )) ((الالم يف قوله تعاىل: : السائل

  الشرط . ألن احملذوف هو جواب ,الالم واقع يف جواب القسم: الشيخ

  هو للوجوب ؟ ظاهره هل  (( فاعف عنهم ))يف قوله تعاىل: : األمر السائل

   ما ذكرنا حنن ؟ أن من انتصر لنفسه فليس عليه سبيل ؟: الشيخ

   يكون يف اآلية واجبا ؟ : يعينالسائل

  ال، ليس بواجب؛ : الشيخ

  ؟  ما الذي صرفه: السائل

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال  ((: لذي صرفه كما قلنا اآلية الثانيةا: الشيخ

  نعم . يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ))

   ؟ عما معىن قولكم اآلية للتفري فاعف عنهم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل



  اعف عنهم .؛ التفريع معناه أنه فلكونك لينا ؟ نعم ما شرحناها: الشيخ

   ؟ ...مبا فعله وهو يوجب احلد العلماء  أحدبعض الناس يستشريون مثال : السائل

  ال ال، ما ينبغي؛ : الشيخ

  السبب ؟ : السائل

نقول تب إىل اهللا  ,ذنبا فماذا أصنع فعل يقول أنهيستشريه هو مبجلس حكم؛ جاء السبب أنه ما : الشيخ

  واستغفر .

   القتل يف اآلية الثانية أعم من األوىل ؟: بالنسبة للموت و السائل

  ألنه مل يقيده يف سبيل اهللا . ,أعم ةيف الثاني: الشيخ

  : هناك تقارب بني السياقني, السائل

قلنا لكم إن الظاهر أن اخلطاب للمؤمنني وأم إذا حشروا إىل اهللا فاهللا كما  , مع أنهأي نعم ميكن: الشيخ

  المؤمنين )) .وبشر  ((موالهم كما قال تعاىل: 

: الشيخيعامل باللني واحلكمة أم بالغلظة ؟ احلكمة أن هل  ةدعاة إىل البدعالأحسن اهللا إليك شيخ ! : السائل

ولكن ليس  ,إذا أصروا واستكربوا استكبارا فحينئذ نعاملهم مبا يستحقون لكنإذا أمكن دعوم باللني فهو أوىل؛ 

أنا أريد أن أضرب هذا املبتدع أو أرمجه باحلجارة أو أغلق عليه بيته؛ نقول هذا ليس  :يعين مثال لو قال ,األمر إلينا

  إليك .
    



   والشدة قلنا أا تقيد باملصلحة فهل الكفار كذلك ؟ الغلظة: السائل

يا أيها النبي جاهد الكفار  (( :ال بالنسبة للمؤمنني عامة؛ لكن الكفار، ال؛ األوىل الغلظة عليهم :الشيخ

مثال أن ه الذنب إذا وجب إقامة احلد عليه ما تقيد؛ لكن ينبغي لك عند اقرتاف والمنافقين واغلظ عليهم ))؛

  تنوي االنتقام منه .أن ال , تنوي بذلك إصالحه

إال، يأمث، لكن تدري ما هو اهلجر ؟ اهلجر معناه أن متر به وال تسلم عليه؛ أما أن تبتعد عنه وال : الشيخ ...

   ...ن ندورهم على كل ندور الناس على بيوم اآلسلم هجر, وإال كان معناه الالزم نما هو  حوله هذاتقرتب 

   هل الرجل الداعي إىل البدعة حيق لنا أن نبني بدعته بشخصه ؟: السائل

ذكر الرجل يتجمع الناس عليه البد أن نإذا اقتضت احلال هذا، إذا عرفنا أن هذا  ,معلوم أي نعم: الشيخ

  إال ذا . هبشخصه، كيف ننفر الناس عن

 :لكن تقول هل هذا خري أو كذا؛ أما هذا غري صحيح أنك إذا قلت ,خاطئ : ال, ما هو معناهالشيخ ...

ن السيف والعصا سواء؛ ألن هذا حتصيل حاصل، أ على باهلم أطر الناس ما ميكن أن ي ,السيف أمضى من العصا

  ف أمضى من العصا حتصيل حاصل؛ والذي ما يعرف السيف يظن أما سواء.يالس

ستغفر له؛ نقول: اوال حنتاج أن  اعف عنهالذي غري الرسول نقول  م ))واستغفر له (( :ال؛ قلنا: الشيخ ...

   الشخصي وحق اهللا عزوجل؛ حقه يتعلق به حقان: حقه لكن سب الرسول عليه الصالة والسالم

   بد أن يقتل ألن الرسول ما ميكن أن يعفوا عنه ؟يؤخذ منه أنه الهل  :السائل

هذه هو الصحيح، الصحيح أن ساب الرسول صلى اهللا عليه وسلم تصح توبته ويقتل، وأن ساب اهللا : الشيخ

  تصح توبته وال يقتل .

  ما هو الفرق بني املوت والقتل  :السائل

  منعناه املوت بال قتل والقتل بفعل اآلدمي .ت والقتل لكن إذا ذكر املو  ,مأعواملوت  ,القتل بفعل اآلدمي: الشيخ

   عليه الصالة والسالم الكافر إذا سب الرسول :السائل

  أسلم يقتل.و إذا سب الرسول : الشيخ

  .أسلم ما ولو  :السائل

ب اهللا لو أن الذمي الذي بيننا وبينه عهد س :حىت لو سب اهللا يقتل؛ وهلذا قال العلماء ,سلممل يولو : الشيخ

  بس األمر ليس إلينا لكن جيب على والة األمور أن يقتلوه . ,ال ... انتقض عهده وحل دمه وماله



فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب 

ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل المتوكلين إن 

المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال 

  يظلمون )) .

في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من  ولئن قتلتم ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

ما الذي وجد من وشرط؛ فما الذي وجد من جواما ؟ هذه اآلية فيها قسم اهللا ورحمة خير مما يجمعون )) 

   أجواب القسم أو جواب الشرط يف اآلية ؟ ,جواما

  جواب القسم؛ : الطالب

  على أنه جواب القسم ؟  ما الذي أعلمك: الشيخ

   ؛: قول الناظمالطالب

   علمك من اآلية ؟أما الذي ال, ما حضر درسنا،  الناظم ،قول الناظم ،ال: الشيخ

   ،)) لمغفرة (( :الطالب

   ما الذي أعلمك أن هذا جواب قسم ال جواب شرط ؟: الشيخ

  الالم؛  :الطالب

وجواب  جواب الشرط إذا كان مجلة امسية يقرن بالفاء ألن ,ولو كان جواب شرط لكان بالفاء ,الالم: الشيخ

  .القسم بالالم؛ واضح ؟ نعم

   من حيفظ لنا بيت ابن مالك يف هذه القاعدة ؟: الشيخ

  :الطالب

  ؛قسم      جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى اجتماع شرط و 

ولئن متم أو  ((قال:  ةويف الثاني ولئن قتلتم في سبيل اهللا )) ((طيب يف اآلية األوىل يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

   أريد ملاذا قدم القتل يف األوىل واملوت يف الثانية ؟ فما هو السبب ؟ قتلتم ))

  أعم من األوىل؛  ةالثاني: الطالب



فقدم القتل يف سبيل اهللا  ,تشمل من مات يف سبيل اهللا أو غريه؛ والثانية من قتل يف سبيل اهللا ,أعم ةالثاني: الشيخ

خبالف ألن القتل يف سبيل اهللا أكثر من املوت، ااهدين ميوتون بالقتل أكثر مما ميوتون باملوت؛ أليس كذلك ؟ 

  .الثانية

؟ اويش معناه (( إللى اهللا تحشرون )) :يستشكل بعض الطلبة إللى اهللا تحشرون )) ((يف قوله: : الشيخ

  .واجلواب

  جع إىل اهللا : حصر املر الطالب

  ال هذا ويش التقدير ؟ : لكن تركيب اآلية لو الشيخ

  ون إىل اهللا؛ : يعين حتشر الطالب

  لكن قدم اجلار وارور إلفادة احلصر .: الشيخ

   ؟ الباء فبما رحمة من اهللا لنت لهم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  الباء حرف جر؛ : الطالب

  وما ؟ : الشيخ

  إعرابا؛  وما زائدة: الطالب

   ما فائدا معىن ؟: زائدة إعرابا, الشيخ

  توكيد؛ الفائدا : الطالب

   أحسنت . ,توكيد: الالشيخ

   العامل الباء هل تسلط على ما أو على ما بعدها ؟: طيب, الشيخ

  على ما بعدها؛ : الطالب

  متام صح . : على ما بعدها ؟الشيخ

   ؟ فبما رحمة )) ((متعلق : أين الشيخ

   لنت لهم )) ((: الطالب

  ؟ ؟ واخلطاب ملن  لنت )) (( :الفعل: الشيخ

  للرسول؛ : الطالب

  .: للرسولالشيخ

   ؟ اعف عنهم بالنسبة أليش فاعف عنهم واستغفر لهم )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ



  بالنسبة للرسول؛ : الطالب

   بالنسبة للرسول كل اخلطاب للرسول يف هذا وهذا؛: الشيخ

  فاعف عنهم يف حقه واستغفر هلم يف حق اهللا؛ : الطالب

  أحسنت .: الشيخ

   يف حق اهللا وحقك أيضا ؟ ستغفر لهم ))فا (( :أال ميكن أن يشمل: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معصية هللا غري اإلساءة إىل غريه من الناس، اليشمل؛ ألن اإلساءة إىل : الشيخ

  اإلساءة إىل غريه من الناس حق حمض لإلنسان إذا مسح سقط .

   ما املراد باألمر ؟ وشاورهم في األمر )) ((قوله: : الشيخ

الرسول ص بالذي يستشكل على خاأو  يهم املسلمني, املقصود به األمر العام الذياملراد واحد األمور؛ : الطالب

   صلى اهللا عليه وسلم .

  هل لك أن تعطينا مثاال على أمر خاص استشار فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟: الشيخ

د وعلي بن أيب طالب فيما يقول استشار النيب صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيحادثة اإلفك, يف نعم : الطالب

  الناس, 

  عائشة. متام,: يف شأن الشيخ

  أصحابه ؟  فيه استشارة يف غري هذه ؟ استشار فيههل : الشيخ

  خاصة ؟ : استشار الطالب

  عامة؛ : الشيخ

  ندق ؛ اخل حفرالصحابة يف  ملا أشار إليه بعض : عامة, استشارم يف حفر اخلندقالطالب

  من هو ؟ : الشيخ

  .صحايب سلمان الفارسي رضي اهللا عنه ال : أشار عليهالطالب

ندق هل يعطي األحزاب من متر املدينة لينصرفوا؛ ولكن السعدان أو يف اخلأيضا استشار الرسول : فيه الشيخ

  كثرية.  أمثلةما ميكن؛ على كل حال  :ذلك قاال االسعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة منع

 ,ال تعتمد على مشورم يعين ما الفائدة من هذه اجلملة ؟ فإذا عزمت فتوكل على اهللا )) ((قوله: : الشيخ

  وتظن أن مشورم يكون ا النصر .



  فوائد الشورى وقفنا عليها .: الطالب

 (( :ما الذي ذكرنا من فوائد فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  ؟ واعف عنهم واستغفر لهم ))

  ؛ ثالثة فوائد أو أربعذكرنا فوائد : الطالب

  ؟  ما هي: لشيخا

والثانية: أن التفريط يف فاعف عنهم )) . ((األوىل: اإلنسان يعفو عن حقه يف معاملة إخوانه؛ لقوله: : الطالب

واستغفر لهم  ((حقه اخلاص قال:  عنبالعفو نبيه حق النيب صلى اهللا عليه وسلم قد يكون ذنبا؛ ألن اهللا ملا أمر 

   .يف شؤونه باملشورة والثالثة: األمر)) .

  قد يكون ذنبا يتعلق حبق اهللا .: الشيخ

وهذا األمر قد يكون للوجوب  وشاورهم في األمر )) ((من فوائد اآلية الكرمية: األمر بالشورى؛ لقوله: : الشيخ

وقد يكون لالستحباب حسب األمر املشاور فيه وحسب اإلشكال الواقع فيه؛ فاألمور الكبرية مع اإلشكال 

 :إذا األمر هنافأو مع اإلشكال اليسري تكون مشورة مستحبة؛  الصغريةاملشاورة فيها واجبة؛ واألمور الكبري تكون 

باملشاورة تتبني األمر من ؛ واحلكمة , حسب ما تقتضيه احلالمشرتك بني الوجوب واالستحباب وشاورهم )) ((

  جيبوا أيضا:ياكم، أنا أجيب وأنتم دها وإائد املشاورة، فللمشاورة فوائد نعبفو 

  ؛ هذه فائدة مهمة جدا .هها: أال يستبد الرئيس أو ويل األمر برأيمن فوائد

  وم حىت يتمرنوا وميارسوا هذا األمر .النظر يف شؤ ويد األمة على : تعومن فائدا

  ومن فوائدها: التواضع، ممن ؟ ممن شاور؛ الشك أنه إذا شاور فهو متواضع .

خبالف ما إذا  ,فتنشط وتعمل ما فيه اخلري العام ,يث ترى أنه يرجع إليها يف الرأيومن فوائدها: تنشيط األمة، ح

مل يرجع إلينا، مل يشاورنا يف  :مثال وناستبد ويل األمر يف رأيه فإنه وإن كان صوابا رمبا تشمئز النفوس منه؛ فيقول

  هذا األمر الكبري، وما أشبه ذلك .

اء مع حسن النية فإن الغالب أن اهللا يوفقهم للصواب، إذا اجتمعت ومن فوائدها أيضا: أنه إذا اجتمعت اآلر 

  اآلراء مع حسن النية فإن اهللا يوفقهم للصواب .

ومن فوائدها: أن اإلنسان رمبا يرى يف هذا األمر مصلحة ويفوته ما يرتتب عليه من مفسدة السيما إذا كان له 

 ,شيءاليرى املفسدة يف ال إلنسان هوى فريى املصلحة و كما قيل يعمي ويصم؛ أحيانا يكون لهوى؛ فإن اهلوى  

  فإذا حصل التشاور تبينت املصاحل من املفاسد .



ومن فوائد املشورة: أن األمة إذا اجتمعت على رأيها مل يكن للناس اعرتاض؛ ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل 

؟ علماء الشرع؛ مسألة شرعية فمن يشاورشكلت عليه األمانة وأهل احلل والعقد واملعرفة؛ فإن ويل األمر إذا أ

أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة؛ أشكلت عليه مسألة اجتماعية يشاور علماء االجتماع؛ 

ليس معناه أنه جيعل  ,لوجي؛ مسألة طبية يشاور علماء الطبيو اجللوجية يشاور علماء يو أشكلت عليه مسألة ج

عض املواضع أجهل من احلمري؛ ال؛ إمنا جيعل املستشارين لكل حال ما قد يكونون يف ب ,مستشارين دائما

يناسبها؛ ألن من شرط االستشارة أن يكون املستشار ذا رأي، ذا رأي سديد وأمانة؛ ومعلوم أنك لو استشرت 

  ؟ ما يقدر يقول شيء؛  ماذا يقول ,عاملا من العلماء يف الشرع من أحسن العلماء يف مسألة طبية

؟  فدك، تعرفون الفدك إين أحتاج إىل عملية، عملية يف :إن رجال جاء إىل شخص يدعي الطب فقال له :يقال

طن ولكن ما أنا أعرف أشق الب :األمعاء؛ فقال له هذا الطبيب املتقدم دك يف البطن يعين ينشق البطن وتطلعالف

يطه؛ أقول بعض الناس ميكن يعرف خي ا أخي هذا ذئب يعرف يشق البطن والي أعرف أخيطه؛ طيب قال له:

وهذا خطأ؛ الواجب أن اإلنسان يعرف نفسه؛ إذا سئل عن شيء ليس من  ,يدخل نفسه يف أشياء ال يعرفها

هذا ليس إيل؛ فمثال لو جاء يستشري ويل األمر جاء يستشري عاملا من علماء الشرع يف مسألة  ,اختصاصه يقول

لوجيا يف مسألة اجتماعية يصلح ؟ ال؛ ملاذا ؟ ليس من يو جلطبية ما يصلح هذا؛ لكن جاء يستشري عامل يف ا

  مبا يناسبه ألن املستشار مؤمتن . ,اختصاصه؛ إذا اإلشارة تكون يف كل إنسان حبسبه

؟ إىل مستشاريه؛  ، ينسب إىل منمن فوائد الشورى أيضا: أنه إذا أخطأ اإلمام أو ويل األمر مل ينسب اخلطأ له

هذا من املستشارين وإن أصبت  :إذا أخطأت قالوا ,يقول: إن الشورى سرت لعيبك ,ورةوهلذا يقول بعضهم يف املش

  مدحونا أنا وإياهم,

  طيب فيه فوائد أيضا ؟

  أا طاعة هللا ورسوله؛ : الطالب

  أحسنت أا طاعة هللا ورسوله؛ ألن اهللا أمر ا.: الشيخ

  ؛  وشاورهم في األمر )) ((وجوب التشاور؛ لقوله: : الطالب

  ال ال، دعنا من حكمه حنن نتكلم عن فوائدها اآلن .: الشيخ

  ؛ إذا علم أنه سيؤخذ بقوله ويعمل بهنه أل ,ا رمبا تكون أدعى للنصح من قبل العلماء للعامة: أالطالب

  ؟ ذكرناها . ما قلنا هذا: الشيخ

   ,على رأي واحد قد اجتمعوا إغاظة أعداء اإلسالم؛ إذا رأوا املسلمني: الطالب



ويتفرقون عليه الشك أن إغاظة أعداء اإلسالم؛ إذا رأوا أن املسلمني جيتمعون على رأي واحد : أحسنت, الشيخ

  هذا يغيظهم .

  ؛ والرعية والة األموراملودة واحملبة بني ب لأا سبب جل: الطالب

  ب احملبة واملودة أو تسبب اإللفة .ليعين سبب جل: الشيخ

  ؛ قد يستفيد ويعرف أمور قد ال يعرفها : املستشريالطالب

  .تقريبا اذكرنا معناه: الشيخ

  املشورة من صفات املؤمنني؛ : الطالب

  أن هذا من صفات املؤمنني . ,بأسال هذا : الشيخ

  تعدد اآلراء؛ : الطالب

 فيستشري .يف أول شيء بأن اإلنسان يعرف قدر نفسه  هاأظن ما عندكم إال تكرار .ذكرنا ,ذكرنا هذا: الشيخ

  الظاهر نقف على هذا، هذا آخر واحد .

   ,تقوية عزمية املستشري: الطالب

فيكون هذا أدعى للقطع باحلكم  ,بأنه إذا شاف هؤالء قد وافقوه مثال تقوى عزميته ,تقوية عزمية املستشري: الشيخ

  كان باجتماع الشورى يعزم .يرتدد، رمبا لو صدره من تلقاء نفسه رمبا يرتدد أو خيشى أن أحدا يعرتض؛ فإذا   ما

  كمال الشريعة اإلسالمية ؟ ويش رأيكم صحيح ؟ وبالكمال يكون الكمال .  :يعين: الشيخ ...

جيب أن  العظاممور األطيب سؤال اآلن: هل الشورى واجبة ؟ ذكرنا قبل قليل أا إما واجبة وإما مستحبة؛ يف 

ق الغري؛ أما إذا مل يكن كذلك فال؛ حبتكون؛ أو فيما إذا كرب اإلشكال فهنا جيب أن يكون السيما إذا تعلق 

فإن أراد فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما ))  ((وهلذا ذكر اهللا عزوجل حىت فطام الطفل: 

  األمور اهلامة املتعلقة بالغري يستشار فيه .ف

ن جملسا للشورى يرجع إليهم ؟ ال؛ شاورهم عند وجود كو ىن هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يُ ولكن هل مع

يرجع إليه؛ ألنه إذا كون جملسا يرجع إليه رمبا يبقى الس هذا دائما مع  , ال أن يكون جملسسبب االستشارة

ر إذا نزلت به نازلة حينئذ يستشري من ومع وجود أناس جدد خري منهم؛ فإذا قلنا إن ويل األم ,تغري أحوال أهله

هذا  يوال يبقى الس االستشار  ,همن يستشري رجال الذياليرى أنه أهل للمشورة، يبقى ويل األمر ما تتجدد له 

طريق النيب عليه وسلم؛ لكنه قد يكون لويل األمر هو يبقى رافعا رأسه وإليه يرجع األمر، والشك أن هذا 

مثل أيب بكر وعمر كان النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرجع إىل رأيهما  ,األمور هم يفري أصحاب خاصون يستش



لكن ليس يف كل شيء، ليس يف كل شيء يرجع إليهما؛ و رشد؛ السداد و الويرى أن يف رأيهما  ,ويستشريمها دائما

  .أحيانا يستشري بقية الصحابة عموما

هل إذا صدر من املستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف للرأي ؟   وشاورهم في األمر )) ((املسألة الثانية قوله: 

ولكن جيب على  ,كاشف للرأي وليس مبلزم؛ ألنه لو كان ملزما لكان احلكم بأيدي مجاعة؛ واحلكم بأيدي واحد

من بل الواجب عليه حلق اهللا وحلق  ,وال جيوز أن ينتصر لرأيه ألنه رأيه ,املستشري جيب أن يتبع ما يرى أنه أصلح

؛ هوالهم اهللا عليه أن يتبع ما هو أصلح حىت لو خالفوه، حىت لو خالفوه واألصلح يف رأيهم جيب عليه أن يتبع

وهلذا قال ال احلاكم له السلطة, إن هؤالء هلم سلطة على احلاكم؛  :ولكنه ليس مبلزم، ليس مبلزم مبعىن أننا ال نقول

وهو قد  إذا عزمت )) ((فإذا أشاورا عليك فخذ به؛ بل قال: ومل يقل:  إذا عزمت فتوكل على اهللا ))ف ((هنا: 

  يعزم على ما أشاروا به وقد يعزم على غريه .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه جيب على اإلنسان أن يكون اعتماده على اهللا عزوجل مع فعل األسباب؛ لقوله: 

  فإذا عزمت فتوكل على اهللا )) . ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرتيه ما يعرتي البشر من الرتدد يف األمور؛ ووجه الداللة 

  فإن العزمية قد يسبقها تردد كما هو الواقع . فإذا عزمت )) ((وثانيا يف قوله:  شاورهم )) ((أوال يف قوله: 

فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان إذا عزم على األمر أن ال يرتدد؛ ألن الرتدد حيري اإلنسان ويوقعه يف  ومن

  :القلق؛ وهلذا قال الشاعر

  فإن فساد الرأي أن ترتددا؛ إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية   

يؤثر عن حيانا كذا وأحيانا كذا؛ و ذبذبا أفيكون م ,وكثري من الناس يرى املصلحة يف شيء ويعزم عليه مث يرتدد

كلمة عجيبة لو   من بورك له في شيء فليلزمه ) (عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كلمة نافعة جدا وهي قوله: 

يعين إذا عمل اإلنسان عمال ورأى فيه الربكة والثمرة فليلزمه؛  ,يف شيء فليلزمهله توزن بالذهب لوزنته، من بورك 

وجد أنه  ,طالب العلم، طالب العلم مثال شرع يف كتاب دراسة أو مراجعة ووجد فيه خرياولنضرب هلذا مثال حبال 

ل؛ واحد طالب بدأ يف أطو واهللا هذا كتاب خمتصر قليل أبغى  :هذا، ال تقول زم؟ ال يستفيد ينتفع؛ ماذا نقول له

 يفطالع أما يكفي أبغى ف, يف اإلنصاطالع أما يكفي هذا أبغى  :قال ,زاد املستقنع وشاف فيه بركة وانتفع به

إذا بارك اهللا يف شيء , الفنون البن عقيل؛ هذا ما يصح دور ,ما يكفي , أبغى أطالع اموعاملغين ما يكفي

  .الوقت عليكيضيع ال فالزمه حىت 



لشيخ اإلسالم ابن  ؛ مثال يريد اإلنسان أن يطالع مسألة يف الفتاوىميكن عليكمو  وهنا مسألة أيضا ترد علي

الذي يريح يناظر األصل  ,يضيع عليه الوقت ,لة ثانية يروح يناظر, مث يالحظ مسأجع الفهرس ليقرأ عليهار ي ,تيمية

مث يضيع عليه الوقت؛  ,نشوف : خليليقو مسألة الثانية و رمبا يرجع بعيدين يدور تعرض له هو قاصد يروح، 

بن مالك رضي  دأ بالشيء الذي يريده؛ ملا دعاه عتبانلسالم أن يبوهلذا كان من حكمة الرسول عليه الصالة وا

, والسالم إليه ومعه بعض أصحابه خرج النبي عليه الصالة, اهللا عنه ليصلي يف مكان يف بيته يتخذه مصلى

) أرني المكان الذي تريد أن أصلي فيه  : (يا رسول اهللا قد صنعت لكم طعاما قال فلما دخل البيت قال:

 هإلنسان أننت أتيت إليه؛ فهذه مسألة ينبغي لهذا الغرض؛ ابدأ بالغرض الذي أعام؛ ملاذا ؟ ألنه جاء إىل قبل الط

التجار يتعامل بالبز؛ الناس حىت يف الدنيا أيضا حىت يف الدنيا؛ مثال بعض , و لعلميف اجيعلها على باله يف تصرفاته 

خالص بطلنا  :وكسب فيها، قالوباعها مث يسمع أن فيه واحد من الناس اشرتى أرضا  ,تعرفون البز ؟ القماش

, ال، فإذا كان قد عليه األمور تضيع بطلنا مث :يقول ,يكسب بالسيارات انروح إىل األراضي؛ مث يسمع أن واحد

من قوله:  هاذيها؛ وهذه نأخنتقاالت اليت ال فائدة فبركة يف التجارة األوىل يستمر عليها ال يعود نفسه يف االوجد 

  إذا كنت ذا عظيمة اعتمد على عزميتك . إذا عزمت فتوكل على اهللا )) ((

ألن لدى أهل  ,من فوائد اآلية الكرمية: إثبات احملبة هللا عزوجل، أن اهللا حيب؛ وهل حمبة اهللا حقيقية ؟ نعم حقيقية

حقيقة؛ لكن فهو ، كل ما وصف اهللا به نفسه السنة واجلماعة قاعدة أن كل ما وصف اهللا به نفسه فهو حقيقة

   تكييف، مربأ من التمثيل والتكييف,مذهبهم مربأ من التمثيل وال

يعين إذا قلنا إنه حقيقة فمعناه أنه مربأ من  ,إنه حقيقة :والتحريف والتعطيل ؟ يكفي عنه أن نقول ,طيب

ال ميثلون صفات اهللا بصفات  ,مثيل والتكييفالتحريف والتعطيل؛ يبقى التمثيل والتكييف أيضا يتربءون من الت

ال ميكن أن تعرف احملبة بأوضح  ,خلقه وال يكيفونه؛ فما هي حمبة اهللا ؟ أو ما هي احملبة مطلقا ؟ احملبة هي احملبة

قلنا فيما سبق االنفعاالت النفسية ال ميكن حتديدها بغري ألفاظها أبدا؛ لو قال لك كما منها من لفظها؛ ألننا  

هذه ما ميكن حتديدها  ريفست ؟ ؛ ويش معىنالبغض؟  ، ويش معىن الكراهة: ويش معىن البغض ؟ الكراهةواحد

  أي صفة احملبة . ,إال بآثارها ميكن؛ إذا من فوائد هذه اآلية إثبات احملبة هللا

حقيقتها عن اهللا وعن ثالثة أقوال؛ القول األول: نفي  وعلماء القبلة الذين ينتسبون إىل اإلسالم اختلفوا فيها على

؟ أن احملبة إمنا تكون بني شيئني  ب؛ علتهمب وال حيَ ب ـ أعوذ باهللا ـ ال حيِ ب وال حيَ املخلوق؛ فيقولون إن اهللا ال حيِ 

  ومعلوم الفرق بني اخلالق واملخلوق. ,من جنس، من جنس واحد

  ب .ب وال حيِ قول ثاين: يقولون إن اهللا حيَ 



ويف القرآن  )) فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه ((: ب، قال اهللا عزوجلوحيَ  بوالقول الثالث: أن اهللا حيِ 

إن اهللا يحب التوابين إن اهللا  إن اهللا يحب المتقين )) (( (( :من األوصاف علق اهللا ا احملبة الكرمية كثري

وأن من آثارها الثواب والرضى وغري ذلك  ,أمثلة كثرية؛ حنن نرى أن احملبة صفة حقيقية هللا يحب المتطهرين ))

  مما يرتتب عليه.

يعين يثيب املتوكلني؛ هذا  يحب المتوكلين )) (( :املراد مبحبة اهللا الثواب؛ فيقولون مثال :الذين ينكروا يقولون

  خطأ .

ته وعلى احلث عليه وهذا يدل على فضيل ,ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التوكل؛ ووجهه: أن اهللا علق احملبة عليه

.  

  فإن قال قائل: هل التوكل خاص باهللا ؟

يه فهذا خاص باهللا؛ وأما توكل ويفوض األمر إل ,على ربهفيه فاجلواب: أما توكل العبادة الذي يعتمد اإلنسان 

 :ولمبعىن أن اإلنسان ينيب غريه عنه يف شيء من األشياء فهذا جائز؛ ولكن والفرق بينهما ظاهر؛ األ ,ستنابةاال

يفوض األمر إىل اهللا تفويضا   ,التوكل على اهللا يقطع اإلنسان العالئق عن ما سوى اهللا عزوجل حىت عن نفسه

يرى أنه فوق الوكيل، أنا وكلت إنسانا يشرتي يل حاجة، أنا متوكل عليه أو غري متوكل ؟  االستنابةكامال؛ لكن 

 ,ألن توكلي على اهللا تفويض إىل اهللا تفويضا مطلقا ,ا؟ أبد متوكل عليه؛ ولكن هل توكلي عليه كتوكلي على اهللا

بني يديه مفوض األمر  وأعتقد أنه هو حسب؛ لكن هذا الرجل توكلي عليه على أنه نائب عين ال على أين طريق

خبه إذا خالف مرادي، ؟ أستطيع أن أعزله، أستطيع أن أو  على أنه نائب عين؛ أستطيع أن أعزله أو ال ,إليه

   خبالف التوكل على اهللا. ,حسبه إذا تسبب علي بضررأستطيع أن أ

وعلماء السياسة يف  ,أن ويل األمر يستشري من علماء الشرع يف أمور الشرعذكرنا أحسن اهللا إليك ! : السائل

واضح ال الشرع علم ها عن اشيولوجيا وما اجلالطب و صال لكن أحسن اهللا إليك ! انف ... أمور السياسة

الشرع جاء بالسياسة والشرع معا السيما يف هذا الزمان  كيف تفصل السياسة عن الشرع مع أنإشكال فيه, لكن  

فيهم ما فيهم, فصل بينهما أبدا؛ هذا على أننا نرى اليوم أن أمور السياسة تسند إىل أناس ميكن أن يال الذي 

   ؟ هذا التمييزفيكف منيز هذا التمييز 

سياسة ؟ أصال من ساس يسوس، والسائس هو الذي الدري ما معىن أقول لك إن الشريعة سياسة؛ أت: الشيخ

اسة؛ لكن هناك مسائل ختفى ي، سائس الغنم، كل الشريعة س, كسائس الفيلة مثال، سائس الظباءيدبر احليوان

لكن ال يعرفوا؛ فمثال إذا أراد ويل األمر أن ينصب مثال  ,على علماء الشرع ما يعرفوا وهي سياسة شرعية



 نصبيف بلد ما، البد أن يسأل أصحاب السياسة هل هذا البلد ممكن أن ن بالسفريوهو ما يسمى  ,ا لهفوضم

عالقات بينه وبني نه علماء الشرع؛ لكن كونه جيعل هذا ما يعرفو  ,فالن أو فالن أو فالن أو ما أشبه ذلك هفي

شرعية، هذه أمور شرعية ترجع إىل علماء الدولة هذه أمور هذه بينه وبني عهدا أو كونه يعاهد  مثال, هذه الدولة

  الشرع .

   ؟ ...هل جملس الشورى البد منه : السائل

 اواهللا هذه ما أرى أا موافقة للشورى اليت أمر اهللا ا، الشورى اليت أمر اهللا سبحانه وتعاىل ا وطبقه: الشيخ

ت عليه مسائل مشكلة يستشري فيها؛ أنت النيب صلى اهللا عليه وسلم فعال هو أن احلاكم هو احلاكم لكن إذا وقع

 ,جملس الشورى رمبا يضم أناسا ليسوا أهال لذلك؛ وتعرف أنه أيضا جملس الشورى يكون باالنتخابأن تعرف 

  وما أكثر الضمائر اليت تشرتى باالنتخاب؛ جييء واحد غين عنده كم مليون ؟

  مليارات، : الطالب

: الطالبوهم يصوتون باآلالف له؛  احد يعطيه عشرة رياالت,, كل و القرى هذهومير على  ,مليار: الشيخ

  ويعدهم شيخ ؟ 

  أو يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا.: الشيخ

   ...: طيب يأمث يا شيخ السائل

ويوافقك يف الذي هم  طعمهوام حط له ؟ والعوام  أن الذي يشرتي ضمائر الناس بقروشكيف ؟ معلوم : الشيخ

  إال من شاء اهللا . تريد,



  : مشورة ويل األمر لعلماء الطب واجليولوجيا ملاذا ال تصرف إىل علماء الشريعة ؟ السائل

وحطه مثال يف  أكثر الدواء باللغة اإلجنليزية,وتعرف أن  ,حبوب لالستعمال األطباءيا أخي لو يعطوننا : الشيخ

 األطباء؛ فمثال إذا قدرنا إالذه األمور ه من يعرف ,بوباحلوإذا أتيته بكرة ما عرفت  ,الثالجة مع حبوب أخرى

أو يف هذه األدوية ؟ يا فالن ويش تقولون  :علماء الشرع يقول ويأيت إىلدولة تريد أن تورد علينا أدوية أن فيه 

  .ذهب إىل علماء الطب ي

األحكام الشرعية مثال هل جيوز أن تكون املرأة طبيبة للرجال أو  يف مسألة؛ لكن بالزمما هو أبدا ال ال،  ...

  ما هي طبية . ,هذه مسألة شرعية للنساءالرجل طبيب 

... م,أولياء األمور فيما يتعلق بشؤوأما أنا إن كان من العلماء فأنا ما يل دخل يف الطب ال,  م واختصاصا

  أبدا .

  ستشارة أو االستشارة على االستخارة ؟ وهنا االستخارة هل تقدم على اال: الشيخ

  فيها خالف، االستخارة؛ : الطالب

ا, ر أحدستخارة امليل إىل شيء ما ال تستشوإذا رأيت بعد اال ,استخر اهللا :فيها قوالن، بعضهم يقول: الشيخ

إذا  :ولر أحد؛ ومنهم من يق, ال تستشفال تسأل أحدا ,اهللا هلذا الشيء ألنك فوضت األمر إىل اهللا, وهداك

ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره اهللا  ,رومل يتبني لك األمر فحينئذ استش استخرت اهللا

  لك؛

إذا هم اإلنسان  ,االستخارة اليت أمر ا الرسول عليه الصالة والسالمبما فيها استخارة، أنا قصدي هذه ال،  ...

  ؛يصلي ركعتنيباألمر وأشكل عليه أن 

قبل أو بعد ؟ أما مثال إذا شاور يف صالة االستخارة هل هي  ...سألة االستخارة مبهي  ما هنا هذه مسألة ...

  توكل على اهللا .فهنا إذا عزم االستخارة  صلىأمر من األمور وال 

  : هل يشرتط يف املستشار أن يكون عادال, السائل

أن يكون عدال ؟ ما أظن أحدا يستشري من ليس  ويش تقولون يف هذا السؤال ؟ هل يشرتط يف املستشار: الشيخ

  ال يستشري ألنه خيشى منه . ,ألنه غري أمني ,بعادل

إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

يوم القيمة ثم  بما غل ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت



توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم 

  وبئس المصير )) .

أظن انتهينا إن ينصركم اهللا فال غالب لكم ))  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  .مما سبق ؟ طيب

وجواب الشرط فيها مجلة امسية  إن ينصركم ))، (( :، فعل الشرط فيها مضارع جمزوملة مجلة شرطيةهذه اجلم

يا أخي  فال غالب لكم )) ((نفي؛ مصدرة بال أو بالنفي ؟  ؛ ملاذا اقرتنت الفاء فيها ؟بالمصدرة ، مصدرة ؟ 

هل إذا كانت صدرا جلواب الشرط يقرتن  وال النافية؛ النافية ؟ بال بأيش ةصدر م فال غالب لكم )) ((؟  وين لن

  اجلواب بالفاء جوازا أو وجوبا ؟ وجوبا؛ هل عندك من دليل من كالم العلماء ؟ فما هو البيت ؟

  مجلة امسية؛ فهمت ؟ ال غالب لكم )) (( :الواقع أن ... , وين ال ؟ومبا وقد وبلن و بالتنفيس

ضا اجلملة هذه مجلة شرطية فعل الشرط فيها فعل أي وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) ((

  وجوبا، : الطالبوجواب الشرط فيها مجلة استفهامية مرتبطة بالفاء؛ وجوبا أو جوازا ؟  ,مضارع

  صح؟ طيب . ,؟ ألن اجلملة امسية وإن يخذلكم فمن ذا الذي )) (( :؟ اآلية ملاذا: الشيخ

من وذا والذي؛ فهل ذا اليت بعد من اسم املوصول أو ملغاة  :فيها فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) ((وقوله: 

  ؟ 

  ملغاة؛ : الطالب

اسم موصول؛ وذا اليت بعد من تكون امسا موصوال بشرط أن ال يأيت بعدها اسم  املاذا ؟ ألنه أتى بعده: الشيخ

ن تكون ملغاة ال يتعني أ :عني أن تكون ملغاة؛ وقال بعض النحويني, فإن أتى بعدها اسم املوصل تموصول

الذي ينصركم من بعده؛ هذا ما الذي ن يقال: فمن ين توكيدا السم املوصول األول، كأويكون اسم املوصول الثا

فقد سبق الكالم على مثلها  وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((يتعلق باآلية من حيث اإلعراب؛ أما قوله تعاىل: 

.  

يعين إذا قدر اهللا نصركم فإنه لن يغلبكم  ينصركم اهللا فال غالب له ))إن  ((يقول اهللا عزوجل يف هذه اآلية: 

 فال غالب لكم )) ((إن يقدر اهللا نصركم ألنه لو كان املراد النصر بالفعل مل يكن لقوله:  :أحد؛ وإمنا قلت

ري قول إن يقدر نصركم؛ وهذا نظ :أيإن ينصركم ))  (( :ألن النصر قد حصل؛ وعلى هذا فيكون املعىن ,فائدة

 أن ما أصابك :فهذا قال بعض العلماء ) واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك (النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

ولكن  لم يكن ليخطئك ) (فال يستقيم قوله:  ,ألن ما أصابك بالفعل قد حصل ,أي ما قدر أن يصيبك



ألمر ال ميكن أن يقع على خالف أن ا :يعين ,أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ,الصحيح أن احلديث على ظاهره

  ما أصابك مل يكن ليخطئك أبدا فال حاجة إىل الندم؛ فالواقع، أن األمر ال ميكن أن يقع على خالف الواقع، 

النافية للجنس نص يف العموم؛ ألن وال هذه نافية للجنس، و  إن ينصركم اهللا فال غالب لكم )) ((يقول: هنا 

وقد يكون للعموم ظاهرا؛ والفرق بني النص والظاهر أن النص ال حيتمل  ,النفي قد يكون عام للعموم نصا

والظاهر حيتمل أن يكون عاما أريد به اخلصوص؛ قال أهل العلم يف النحو: وال النافية نص يف  ,التخصيص

رجل؛ كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا يف العموم، كما لو قلت: ما يف الدار من   ,العموم

هذه عامة يعين ال أحد  فال غالب لكم )) ((هذه نص يف العموم كقولك: ال رجل يف الدار؛ احلاصل قوله: 

  يغلبكم مهما كانت قوم ومهما كان عددهم؛ وإمنا قال اهللا ذلك من أجل أن نعلق النصر باهللا عزوجل ال بغريه.

ينصركم  (( :ما معىن خيذلكم ؟ مقابل :لكمخيذفمن ذا الذي ينصركم من بعده )) يخذلكم  وإن ((مث قال: 

أن الكلمة قد يظهر معناها  ,وهذه من القواعد اليت تفيد يف تفسري القرآن ,مقابل النصر؛ اخلذالن ضد النصر ))

مبا قرن معها من الضد، الكلمة قد يتبني معناها مبا قرن معها من الضد؛ لو قال لك قائل: ما معىن قوله تعاىل: 

؛ هل راجعت القاموس ؟ ال، من أين عرفت أا ؟ فرادى ما معىن ثبات ثبات أو انفروا جميعا ))فانفروا  ((

  أو انفروا جميعا )) . ((فرادا ؟ لقوله قابلها بقوله: 

وميكن فمن ذا الذي ينصركم من بعده ))  (( :إن يقدر لكم اخلذالن وهو عدم النصر :أي إن يخذلكم )) ((

استفهام مبعىن النفي؛  :من فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) ((خلذالن بقوله: أيضا أن نستدل على معىن ا

يعين كأن اهللا يقول: نتحداكم إذا  ,ولكنه جاء ـ أعين النفي ـ جاء بصيغة االستفهام ألنه مشرب مبعىن التحدي

كم واهللا تعاىل على أن تنصر  ,حىت لو اجتمعت قوى األرض كلها خذالنكم أن ينصركم أحدكم من بعدهأراد اهللا 

  اجلواب ؟ ال أحد. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده )) (( :مل ينصركم فإنه ال ميكن أن تنتصروا

 يتوكل ))؛ (( :جار وجمرور مقدم على عامله وهو )) على اهللا (( :على هنا وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ((

إا زائدة لتحسني  :على اهللا ال غريه فليتوكل؛ والفاء هنا قال النحويون :أي ,وتقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر

تغين عنه؛ وهلذا لو قيل: وعلى اهللا  وعلى اهللا )) ((ألن الواو يف قوله:  عاطفة,كون , وال ميكن أن تاللفظ

 لى اهللاووجه كوا لتحسني اللفظ ظاهر؛ ألن اللفظ لو قلت: وع ,ليتوكل؛ صح؛ فهي زائدة لتحسني اللفظ

أي فليعتمد؛  فليتوكل )) ((ك البالغة؛ فإذا قلت: فليتوكل صار هذا أبلغ؛ وقوله: ليتوكل املؤمنون؛ مل يكن يف ذا

ولكن التوكل على اهللا عزوجل ليس كالتوكل على اآلدمي؛ التوكل على اهللا فيه إنابة وخضوع وذل وتفويض 

 ,وكله فيهفيما فإنه الشك يعتمد عليه  ,لى شخص وكيل لهخبالف ما إذا توكل اإلنسان ع ,واعتماد تام على اهللا



ومنيبا إىل اهللا وخاضع له عزوجل؛ فالتوكل على اهللا عبادة؛ وهلذا  ,من قلبه أنه مفوض تفويضا تاما جيدلكن ال 

؟ املؤمنون به؛ واإلميان باهللا إذا أطلق  ملؤمنون مبن)) ا فليتوكل المؤمنون (( :يعين وحده وعلى اهللا )) ((قال: 

اإليمان  (مشل مجيع ما جيب اإلميان به من األركان الستة اليت بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله جلربيل: 

  أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره ) .

  )). إن ينصركم اهللا فال غالب لكم ((هللا عزوجل؛ لقوله: يف هذه اآلية من الفوائد: بيان كمال قدرة ا

 إن ينصركم اهللا فال غالب لكم )) ((ومن فوائدها: وجوب تعلق القلب باهللا وحده يف طلب االنتصار؛ لقوله: 

  إذا ممن يطلب النصر بناء على هذه القاعدة ؟ من اهللا عزوجل .

وإن يخذلكم فمن ذا الذي  ((أحد فال ناصر له؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا إذا قدر خذالن 

  ينصركم من بعده )) .

 ومن فوائدها: أنه إذا آمن اإلنسان ذا فإنه البد أن يفعل أسباب النصر، األسباب اليت يكون ا النصر؛ صح ؟

اليت رتب اهللا عليها فهل تأيت بأسباب النصر  ,ال ينصرك أحد, وأن اهللا إذا خذلك إذا آمنت أن النصر بيد اهللا

  :؟ أسباب النصر متعددة وهي مخسة ؟ نعم الشك؛ فما هي أسباب النصر النصر أو ال

(( وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األول: اإلخالص هللا عزوجل؛ لقوله تعاىل: 

هم وليبدلنهم من بعد خوفهم األرض كما استخلفن الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ل

  اإلخالص هللا يف العبادة. أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا ))

ولنصر اهللا من ينصره إن  ((الثانية: إقام  الصالة؛ إيتاء الزكاة، األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ قال اهللا تعاىل: 

الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  هم في األرض أقاموا الصالة وآتوااهللا لقوي عزيز الذين إن مكنا

  هذه ما تذكر لكن األربعة هذه أسباب أضفها إىل األول تكون مخسة؛  وهللا عاقبة األمور ))

إذا كان اهللا قويا عزيزا فكل من ألنه يتبني لك أن هذا النصر حمقق  إن اهللا لقوي عزيز )) ((وتأمل قوله تعاىل: 

الظاهرة املادية مهما  يتبني لك أن القوى وهللا عاقبة األمور )) ((أمامه ضعيف ذليل، مث تأمل مرة أخرى قوله: 

وهلذا  والعاقبة للمتقين ))؛ (( :؟ بيد اهللا عزوجل، هو الذي جيعل العاقبة ملن شاء عظمت فإن عاقبتها بيد من

سبحان اهللا إذا أقمنا الصالة وآتينا الزكاة وأمرنا باملعروف وينا عن املنكر نغلب أمريكا  :قال بعض السفهاء قال

ما هي ال لروسيا وال ألمريكا  وهللا عاقبة األمور )) (( :؟ هللا وللمتقني نعم يا سفيه، العاقبة ملن :وروسيا ؟ نقول

تعرف هذا من الناحية التارخيية فانظر ماذا جرى  وال لفرنسا، هللا وحده عاقبة األمور؛ وإذا أردت أن لرتاكالنوال 

، دولة الروم ودولة الفرس، ودولة اأسقطت الدول الكربى العظمى يف عهدهعهدها, ألمة اإلسالمية يف أوهلا ل



زلزلة واحدة هذا من ناحية الواقعية؛ من الناحية الواقعية  ,ملكوا مشارق األرض واملغاربو هروا , وظالقبط يف مصر

وال يستطيع أحد أن مينع هذه الزلزلة؛ أظن قبل سنتني  ,تدمر كل شيء، تدمر كل شيء من رب العرشبلحظات 

؟ بأمر اهللا  ذابت على الناس وأحرقتهم؛ بأمر من ,الصم البكم اجلبال تابصارت هناك زلزال وبراكني تفجرت ذ

مر املادي وال ينظر إىل األمامه إن من ضعف اإلميان أن ينظر اإلنسان إىل األمر الذي أ :عزوجل؛ فلهذا نقول

وحنن إذا سلكنا أسباب  ,إن ينصركم وإن خيذلكم البد أن نسلك أسباب النصر :قدرة اهللا عزوجل وقوته؛ إذا

  النصر بإميان ويقني حتقق لنا .

فمن ذا الذي  إن يخذلكم ((ير من فعل أسباب اخلذالن؛ لقوله: ن فوائد هذه اآلية الكرمية: التحذير، التحذوم

دم ألن هذا من أسباب اخلذالن؛ ذالن تويل الكفار ومناصرم ومعاضومن أسباب اخل؛ ينصركم من بعده ))

  إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده )) . ((؟ على اهللا عزوجل ألن اهللا قال:  اعتمد على من

 وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون ))؛ ((قوله:  من فوائد اآلية: وجوب التوكل على اهللا وحده؛ من أين يؤخذ ؟ من

إفراده بالتوكل يؤخذ من تقدمي املعمول على عامله ألن تقدمي ما حقه التأخري ـ انتبهوا هلذه القاعدة ـ تقدمي ما حقه 

يعين  هللا ملك السموات واألرض )) ((واخلرب لو قلت:  حلصر؛ هذه قاعدة حىت بني املبتدأ؟ يفيد ا التأخري أيش

  غريه .ال ل

فدل ذلك  ,من فوائد اآلية الكرمية: أن التوكل من مقتضيات اإلميان؛ ألنه علق احلكم على وصف وهو اإلميان

  وكلما ضعف اإلميان ضعف التوكل على اهللا . ,على أنه كلما قوي اإلميان قوي التوكل على اهللا

  األسباب ؟ فعلفإن قال قائل: هل التوكل على اهللا أو إفراد اهللا بالتوكل ينايف 

إذا توكلت على اهللا فمن مقتضيات التوكل عليه  باب من التوكل على اهللا؛ ألنك أنتاجلواب: ال؛ بل فعل األس

  مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به .

؟  برد؟  قال قائل: أنا سوف أنام يف الشتاء حتت النجوم وعلى الثلج وليس حتيت فراش وال فوقي غطاء؛ أليش فلو

  هل هذا صحيح ؟ أبدا هذا ليس بصحيح . ؛متوكل على اهللاأنا  :قال

؟ نقول هذا غري صحيح، اللهم إال أن يقع ذلك عن سبيل  نعم ,لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكال على اهللا

دينه ويكون هذا الذي حصل منه  ةنصر , ينصر اهللا هذا الفاعل لالتحدي ممكن هذا أن يكون آية من آيات اهللا

  كون كرامة؛ النار ييف  هلو دخ

وهلذا ذكر أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا ملا ناظر رئيس البطائحية الذي جاء يناظره يف مسائل من أصول الدين، قال 

له رئيس البطائحية: أنا أصوب منك ألين أستطيع أن أدخل يف النار وال يصيبين منها شيء؛ فهل تستطيع أن 



قول شيخ اإلسالم قال: نعم أنا أستطيع بشرط أن أنزل وإياك يف هذا النهر ؟ ي تدخل يف النار وال يصيبك بشيء

 على وه, ويريد أن ميضاد للنار؟ ألن الرجل قد طال جسمه بشيء ي ونتغسل متاما مث ندخل النار؛ ملاذا قال هذا

ة ـ وهللا بن تيميأنا دخلت النار وجنوت منها وهذا الرجل عجز؛ لكن ايدخل النار يقول: شوفوا ابن تيمية, الناس 

بشرط بعد أن نغتسل ذا لكن مانع ندخل النار مجيعا  هما في :قال ,كاء وفطنة وفراسةاحلمد ـ قد أعطاه اهللا ذ 

إن فعل األسباب ال ينايف التوكل؛ وهلذا  :؛ على كل حال أقولهما في :؟ ازم الرجل قال املاء؛ وماذا حصل

توقى املتوكلني أليس كذلك ؟ ومع ذلك  مد صلى اهللا عليه وسلم سيدنعلم علم اليقني أن نبينا حم :شواهد أوال

يف الغزوات كان يلبس الدرع يتوقى أليس كذلك ؟ ويشرب لدفع الظمأ؛  ,ويأكل لدفع اجلوع ,ويتوقى الربد ,احلر

 دينة ماذا فعل ؟ حفرامل؟ درعني؛ يف غزوة اخلندق ملا أحاط األحزاب ب به السهام؛ ويف غزوة أحد لبس كم

كن وإذا ما مي ونجييئ اونجييئ إذا كان ميكنو توكل على اهللا , ومل يقل اخلندق مبشورة سلمان الفارسي رضي اهللا عنه

ولكن  ,فعل السبب؛ والوقائع على هذا كثرية تدل على أن فعل األسباب ال ينايف التوكلال, ، ونجييئ الون جييئ

با شرعية أو كونية ال أسبابا ومهية؛ أسبابا شرعية يعين وهي أن تكون األسباب أسبا ,جيب أن نالحظ شرطا مهما

ا ثبت بالتجارب مل يدل عليه أسبابا كونية أي ثبت بالتجارب أا سبب؛ ألن م بالشرع أا سبب؛ أوثبت 

, ؛ لكن دلت عليه التجربة وهذا سبب كوين؛ أما السبب الومهي كتعليق التمائم غري الشرعية وما أشبه ذلكالشرع

الثالث ما هو ؟ األسباب الومهية، أسباب  فهذا ال جيوز االعتماد عليه؛ فاألسباب ؟ يومهأيضا سبب التطري 

شرعية وأسباب كونية وأسباب ومهية؛ إذا فعل األسباب ال ينايف التوكل بل هو من متام التوكل؛ واضح يا مجاعة ؟ 

.  

ذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ فإذا قال قائل: األسباب الشرعية ال تنايف التوكل الشك فيه؛ وهل

من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من اهللا حافظ وال يقربه الشيطان حتى  (باملعوذات وكان يقول: 

  وما يدريك أنها رقية ) . ) ( إنها رقية (سباب الشرعية؛ وقال عن الفاحتة: األوهذه من  يصبح )

 ((أوال القراءات: يقول:  لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ))وما كان  ((مث قال اهللا عزوجل: 

يف: قراءتني الما الفرق بني  ))؛ غلأن يُ  ((فيها قراءة:  غل ))أن يَ  (( ))؛ لنبيء ((فيها قراءة:  وما كان لنبي ))

على وزن فعيل من النبأ، على وزن فعيل من النبأ باهلمزة؛  فهي )) نبيءل (( :؟ أما )) نبيءل (( ونبي )) ل ((

، فعيل مبعىن عىن فاعل ألنه منبئفعيل مب فالنيبء؟ يشملهما؛  وهل هو مبعىن فاعل أو مبعىن مفعول أو مبعنامها مجيعا

سهل وأن قيل إنه م ,بالياء )) لنبي (( :مفعول ألنه منبأ؛ الرسول صلى اهللا عليه وسلم منبئ منبأ؛ على قراءة

؛ وعلى هذا فيكون لنيب أصله بوة وهي االرتفاعأصله لنيبء فسهلت اهلمزة إىل ياء؛ وقيل: بل هو مشتق من النَ 



؟ يقول: , أن جتعل الواو ياء؛ لكن لعلة تصريفية صارت الواو ياء؛ فما هو امليزان أو ما هي القاعدة يف هذالنبيو

فقد اجتمعت  أي إذا قلنا: لنبيو ,ياء واوالسكون قلبت الا بإذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة وسبقت إحدامه

نقول على هذه القراءة وسبقت إحدامها بالسكون فقلبت الواو ياء فصار لنيب؛ هل ميكن أن  ,الواو والياء يف كلمة

احتملت كن بناء ؟ على ما سبق من أن الكلمة يف القرآن إذا الوجهني: من النبأ ومن النبوة ؟ مينه مشتق من إ

  .ةمعنيني ال يتنافيان حتمل عليهما مجيعا؛ ألن معاين القرآن واسع

 غل ))أن يُ  ((مبنية للفاعل؛  غل ))أن يَ  (( :والفرق بينهما ظاهر )) غلأن يُ  ((ففيها قراءة:  أن يغل )) (( :أما

فاملعىن أن اهللا نفى أن النيب يغل؛ وغلول النيب حيتمل معنيني: غلول  غل ))أن يَ  (( :مبنية للمفعول؛ أما على وجه

ومل يعلم أنه  ,املال وغلول العلم؛ فغلول العلم كتمه؛ وغلول املال إخفائه وأخذه؛ وكل هذا منتف عن النيب شرعا

ميكن أن يسرق من مال  واقع قدرا؛ وال ميكن أن يقع قدرا مبا نعلم؛ فالنيب ال ميكن أن يكتم ما أنزل اهللا إليه وال

؟ قد يغل،  يعين فما كان لنيب أن يغل شرعا؛ وقدرا ,فمعناه أن النيب يغله غريه غل ))أن يُ  (( :املسلمني؛ أما على

  كما وقع هذا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم .  ,قدرا قد يغل

ومن  ((يف أول التفسري، يف اإلعراب: يف اإلعراب ما زلنا  ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة )) ((مث قال اهللا: 

جواب الشرط يكون و ملاذا صارت مكسورة  )) يأت بما غل (( :اإلشكال يف يغلل يأت بما غل يوم القيمة ))

ل قباليت يعين تبقى الكسرة  ...؛ ت: يأيتللو ق ,ورة من قبل حىت لو كانت الياء موجودةالتاء مكس ...جمزومة ؟ 

على هذه احلال، جواب الشرط جمزوم حبذف الياء والكسرة قبلها  احملذوفة؛ إذا يأت جمزومةالياء دليال على الياء 

  عليها. بناء

 ,فعل غلال؟ متعلقة بأيش ؟ ب مفعول غلمفعول فيه,  يوم القيمة )) ؟ ((إعراب  بما غل يوم القيمة )) (( 

يوم القيامة ما فيه األخري، األخري ألن  أيهما أصوب يا مجاعة ؟متعلقة بيأت ؟  يأت مبا غل يوم القيمة ؟ :يعين

  غلول.

  الظاهر أنه ما فيه إشكال يف النحو . ثم توفى كل نفس بما كسبت )) ((أما قوله: 

يف القرآن فإن معناها النفي احملقق؛ مثل  ))ما كان ((  :إذا جاءت ما كان لنبي أن يغل )) ((قال اهللا عزوجل: 

ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما  ((مثل قوله تعاىل:  ليعذبهم وأنت فيهم ))،وما كان اهللا  ((قوله تعاىل: 

ن هذا منتف قطعا وال , يعين أوالشواهد يف هذا كثرية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال )) (( ,أنتم عليه ))

اء عليهم السالم ال إن األنبي :على هذه القراءة يعين أن اهللا يقول ما كان لنبي أن يغل )) ((ميكن أن يكون؛ 

ألن نيب نكرة يف سياق النفي، والنكرة يف سياق النفي تفيد  ,كل األنبياء ؟ نعم  أن يغل )) ((ميكن أن يغلوا، 



اهللا سبحانه وتعاىل قدر على ألننا ال نعلم أن  ,؟ وقدرا أيضا العموم؛ فاهللا تعاىل ينفي أن يغل النيب شرعا؛ صح

, يعين فإن اهللا تعاىل ينفي شرعا أن يغل النيب غل ))أن يُ  ((؛ أما على قراءة: عيدل أن يغل بنفسه وهذا بغلو نيب ال

وإذا كان للمسلمني مجيعا فإنه  ,ما كان شرعا أن يغل النيب؛ ألن النيب إذا كسب املال فإن ماله للمسلمني مجيعا

ألنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا جبميع املسلمني، يتعلق جبميع املسلمني؛  ,ال جيوز ألحد أن يغل منه شيئا

  السيما املشرتكون يف هذه الغنيمة،  ,املال هذا للمسلمني مجيعا فإذا أخذت منه شيئا فقد خنت مجيع املسلمني

ومل يقل: من يغلل من هنا عموم؛  من يغلل )) (( من يغلل يأت بما غل يوم القيمة )) ((مث يقول اهللا عزوجل: 

ه يأيت ب يأت بما غل يوم القيمة)) (( :يعين من أتباع األنبياء من يغلل )) ((األنبياء؛ لو فرض أن يغل؛ قال: 

واليوم  ((يوم القيمة حامال له أمام الناس يف هذا املوقف العظيم الذي تشهده اخلالئق كلها، كما قال تعاىل: 

العقاب بهل يأيت بنفس الذي غل ؟ أو يأيت  يأت بما غل يوم القيمة)) ((وقوله:  الموعود وشاهد ومشهود ))

؛ أي تيعر؛ بعري هلا رغاءإن ظاهر اآلية يدل على أنه يأيت بنفس الذي غل، إن كانت شاة  :املرتب عليه ؟ نقول

؟ ال، يأيت ا  شيء يغله يأيت به يوم القيمة؛ لو غل ثيابا ؟ أتى ا يوم القيمة؛ لكن هل يأيت ا مكتسيا ا

هل يأيت به يوم القيمة راكبا عليه ؟ ال، اجلمل راكب ـ والعياذ باهللا ـ فركبه ه غل حامال هلا وهو عاري؛ البعري الذي

  .يأيت به حامال له تعذيبا له 

وال يطلبوا النصر إال من عنده، من عنده؛ وفيها  ,قلوم باهللا ويعتمدوا عليه واأن يعلق: الغرض منه الشيخ ...

م على أعدائهم ألإذا كان اهللا هو ناصرهم فإن أعدائهم مهما كثروا لن يغلبهم. مأيضا تقوية قلو   

  الالم لألمر . الالم ؟ فليتوكل )) وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون )) ؟ (( ((الالم يف قوله: : طيب, الشيخ

املؤمن هو الذي يتوكل على اهللا؛ ويدل على  عليق التوكل باملؤمنني ؟ ومل يقل: فليتوكل الناس ؟ماذا يفيد ت: الشيخ

  أن التوكل من متام اإلميان وعالمات اإلميان .

   فيها كم قراءة ؟ وما كان لنبي أن يغل )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  ؛ قراءتان: يَِغل ويـَُغلفيها  يغل )) ((و ؛ فيها قراءتان: نيب ونيبء  (( نبي )): الطالب

  أحسنت .: الشيخ

  بالياء مشتق من ؟  نبي )) (( :طيب: الشيخ

  ، : النبوةالطالب

  الرتفاع رتبة النيب؛ وقيل ؟ من النبوة وهي االرتفاع، : الشيخ

   ء,نيب: من الطالب



  فيكون مشتقا من النبأ .: الشيخ

  مبعىن فاعل أو مفعول ؟  نبئ )) ((: الشيخ

  فاعل؛  مبعىن: الطالب

  أي ؟ , مبعىن فاعل: الشيخ

  ينبئ؛ : أنه الطالب

  منبأ .: الطالبعىن أن منبئ؛ ومبعىن مفعول ؟ فهمنا املثنتني ؟ مبعىن فاعل لمبعىن فاعل ومفعول كال ا: الشيخ

  ؟جب شاهد ,إن ربي لسميع الدعاء )) (( :مسيع مبعىن سامع هل تأيت فعيل مبعىن مفعل ؟: الشيخ

  السميع   يؤرقين وأصحايب هجول؛ رحيانة الداعن أم

  اإلخوان ما مر عليهم نعيد مرة ثانية: 

 ؛داع السميع   يؤرقين وأصحايب هجوعرحيانة الن أم



  ل كثري.ل؛ فعيل مبعىن مفعَ ل وفعيل مبعىن مفعَ كل حال فعيل مبعىن مفعِ   على: الشيخ

   قراءتان يال يا بن داود ما معىن الكلمة على القراءتني ؟ ل ))يغُ  (( ول )) يغَ  ((طيب 

   هو الفاعل, ل ))يغُ ( ( و ؛ هويغل يعين  يفعل به ل ))يغَ  ((: الطالب

  هو يفعل الغل؛ طيب.: الشيخ

  تكلمنا عليها ؟ أظن

  مبعىن ؟  يغل ))أن  (( :ينعطيب إغالل النيب ي: الشيخ

   .؛ الالكفار واملشركنيدى عليه من يعتأنه يعين : الطالب

   غري صحيح.: الشيخ

  معنيان؛  : حيتملالطالب

   : ومها ؟الشيخ

  أن يغل يف املال؛  :األول: الطالب

  يعين ؟ : الشيخ

  يف املال؛  ولغلكون فيه يعين ي: الطالب

   هذه واحدة؛ ,الغنيمة اليت استوىل عليها منيعين يغل : الشيخ

  العلم؛  من :الثاين: الطالب

  ويش معناه ؟ : الشيخ

  يعين يكتم العلم؛ : الطالب

  يكتم شيئا مما آتاه اهللا . :أي ل ))يغُ  ((املعىن الثانية على القراءة الثانية،  ل ))يغُ  (( :كان  هذه إذا: الشيخ

  مبعىن أنه إذا غنم شيئا أن يغله أحد؛  ل ))يغَ  ((: الطالب

  .ل )) أن يغُ  (( :لكن ل ))يغَ  ((منه؛  خلصناهذا : الشيخ

  ؟  معناها: الطالب

  معىن آخر ؟ فيه أي نعم؛ علمنا شيئا من معناها لكن هل : الشيخ

  قدرا؛  : غري جائز على النيبالطالب

ويكون أيضا يف كتمان  ,يعين ما ميكن أن يغل هو بنفسه أيضا ؟ طيب غل النيب يكون يف كتمان العلم: الشيخ

  كل هذا ممتنع .  ,شيء من الغنيمة



   ؟كال يف ظاهر األمر ما هو اإلشكال إش يأت )) (( يفقيمة )) ومن يغلل يأت بما غل يوم ال ((قوله: : الشيخ

 لكن يف هذا؛ ؟وعالمة اجلزم هي السكون  ,حرك بالكسر فكيف يكون جمزومانه : فعل جمزوم يقال: إالطالب

  الياء  وحرف العلة وه عالمة اجلزم حذففعل ال

  .عليها دليلوالكسرة قبلها : أحسنت, هذا نقول إنه جمزوم حبذف حرف العلة وهي الياء الشيخ

  ؟  أو بأيش غل )) (( متعلقة بـ يوم القيمة )) ((: الشيخ

   يأت ))؛ (( بـ: الطالب

   ؟ غل )) (( بـ ةمتعلق اوال تصح أ: الشيخ

  ال، : الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

  ألنه يصري الغل يف يوم القيمة؛ : الطالب

  فيه اجلزاء والعقوبة . ,ويوم القيمة ليس فيه غلول: الشيخ

أي بعد أن يبعث الناس يوم  :مث ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون )) ((قال اهللا عزوجل: : الشيخ

  وىف حقه أي أعطاه إياه. :؛ يقالمن التوفية توفى )) (( ,توفى كل نفس )) (( :مة ويأيت كل إنسان مبا غليالق

فلنسألن الذين أرسل  (( :يشمل حىت الرسل، يشمل الرسل واملرسل إليه كل نفس بما كسبت )) ((وقوله: 

ملراد حيتمل أن يكون ا كل نفس ما كسبت )) ((كل يعطى ما كسب؛ وقوله:   إليهم ولنسألن المرسلين ))

ألنه مرفوع عنه القلم؛ وقد يقال إنه يشمل حىت غري  ,ن غري املكلف ال يعاقببالعموم هنا من كان مكلفا, أل

قد يوىف حقه باألجر؛ ومعلوم أن غري املكلف يؤجر؛ فهو يكتب له وال  ,العقوبة اكلف ألن التوفية ال يلزم منهامل

  يكتب عليه .

ألن كل نفس معناها العموم؛  كل نفس )) ((اجلملة حال، اجلملة حال من قوله:  وهم ال يظلمون )) ((وقوله: 

؛ ألن الظلم يف السيئاتال ينقصون من احلسنات وال يزاد يف  :أي ال يظلمون )) (( :أي األنفس وهم )) ((

مل تنقص؛ وهو  :أيكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))  ((األصل هو النقص كما قال اهللا تعاىل: 

 وكالمها ممتنع يف حق ,يشمل أعين الظلم يشمل شيئني؛ األول: الزيادة يف السيئات؛ والثاين: النقص من احلسنات

 عنه وإمنا انتفى الظلموال يظلم ربك أحدا ))  وما ربك بظالم للعبيد )) (( ((اهللا عزوجل، كما قال اهللا تعاىل: 

  عزوجل ولكنه لكمال عدله ال يظلم.لكمال عدله ال لعجزه عن الظلم؛ هو قادر على أن يظلم 



ال يراد ا جمرد النفي وإمنا يراد ا ولدينا قاعدة يف العقيدة وهي: أن مجيع الصفات اليت نفاها اهللا عن نفسه 

إثبات كمال الضد؛ فمثال الظلم ما ضده ؟ العدل؛ فإذا نفى اهللا عن نفسه الظلم فاملراد بذلك أنه لكمال عدله 

ه على امس ,ال يظلم؛ وإمنا قلنا ذلك ألن النفي احملض ال يوجد يف صفات اهللا أبدا؛ إذ أن النفي احملض عدم حمض

والعدم احملض ليس بشيء فضال عن أن يكون كماال؛ أفهمتم هذا  ,يثبت شيئا فهو عدم احملض والنفي ال ,نفي

أنه ليس املراد نفي هذا الشيء فقط بل املراد إثبات   وايا مجاعة ؟ إذا كلما رأيتم شيئا نفاه اهللا عن نفسه فاعلم

يعين ما مسنا من  ,كمال القوة  من تعب، ما املراد ؟ إثبات يعين وما مسنا من لغوب )) (( :كمال ضده؛ طيب

  لغوب لكمال قوتنا وهلم جرا؛ 

قال العلماء: النفي قد يكون للعجز عن الشيء؛ وقد يكون لعدم قابلية الشيء، للعجز أو لعدم القابلية؛ فإذا 

قلنا وإذا أليس كذلك, طيب, عدل؛ الوال لم الظقلت: إن جدارنا ال يظلم؛ هذا لعدم القابلية ألن اجلدار ال يقبل 

وال يستطيع أن يدافع عن  ,ميكن إذا ضربه أحد قال جزاك اهللا خريا ,وال يتكلم الناس هعن رجل ضعيف يضرب

  نفسه؛ نقول هذا الرجل ال يظلم؛ ذم أو مدح ؟ 

  هذا ذم، : الطالب

  هذا ذم؛ وهلذا يقول الشاعر يف ذم قبيلة يقول:: الشيخ

  بة خردل؛درون بذمة      وال يظلمون الناس حقبيلة ال يغ

درون بذمة يعين يوفون العهد؛ وال يظلمون هؤالء ناس جيدين، ال يغالذي يقرأ البيت هذا يقول ما شاء اهللا هذا 

ال يقدرون أن يقدروا بالذمم ألم خيافون أن يعاقبوا؛ وال يظلمون الناس  ,عاجزون ؟ الناس حبة خردل يعين أم

  ومن ذلك قول الشاعر:  ألم ال يستطيعون أن يظلموا الناس؛ واضح ؟

  ؛ليسوا من الشر يف شيء وإن هان   كانوا ذوي عدد    لكن قومي وإن

  كان هينا؛  يعين الشر بعيدين عنه ولو

  جيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة        ومن إساءة أهل السوء إحسانا؛ 

م مغفرة، إذا ظلمهم أحد هؤالء طيبني؛ أليش ؟ ألنه جيزون من ظلم أهل الظل :كالم طيب، الذي يسمعه يقول

جيزون من اإلساءة إحسانا؛  ,غفر اهللا لنا ولك أنت مسامح؛ وإذا أساء إليهم أحد ذهبوا ميدونه باهلدايا :قالوا

  بالعكس؛ وهلذا قال:  , لكنهعندما يسمع السامع هذا البيت يظن أم يف قمة األخالق العالية

  ؛فرسانا وركبانافليت يل م قوما إذا ركبوا   شنوا اإلغارة 



؟ أن الكالم األول ذم؛ أما صفات  كالم األول مدح أو ذمت يل بدهلم؛ إذا فهمنا اآلن أن  أي فلي فليت يل م:

اهللا عزوجل فإذا وجدت فيها النفي فهي مدح، إذا وجدت نفي الظلم فلكمال العدل، إذا وجدت نفي اللغوب 

 (( :فلكمال القوة أيضا، إذا وجدت نفي الغفلة خلقهن ))(( ولم يعي ب :فلكمال القوة، إذا وجدت نفي العي

  فلكمال العلم واملراقبة وهكذا . وما اهللا بغافل عما تعملون ))

إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا  ((يقول اهللا عزوجل: 

  .دها ئأخذنا فوا فليتوكل المؤمنون ))

أن األنبياء عليهم الصالة والسالم ال جيوز يف  يستفاد من هذه اآلية الكرمية كان لنبي أن يغل ))وما   ((قال: 

  وما كان لنبي أن يغل )) . ((حقهم كتمان ما أنزل اهللا عليهم؛ لقوله: 

إذا فأتباعه ليس هلم أن يغلوا؛  وما كان لنبي أن يغل )) (( أنه ال جيوز ألتباع النيب الغلول:ويستفاد من هذا: 

السنة أيضا: أن الغال حيرق رحله إال  بهوهلذا كان الغلول من كبائر الذنوب، حىت إن العلماء يقولون وقد جاءت 

املصحف وما فيه روح والسالح؛ حتريق الرحل من أجل التنكيل به؛ وإال فمن املمكن أن يقول قائل: ملاذا حترقون 

 بيت املال؛ أليش ه؟ لكن نقول إن إحراقه خري من إدخال ينتفع املسلمون منهه يف بيت املال, ال ترتكونرحله ملاذا 

  ؟ ألجل التنكيل به، ليكون ردعا له ولغريه أن يعودوا إىل الغلول .

؟ شرعا؛ وأن النيب ال حيل ألحد أن يغله، أن  ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن األنبياء ال يغلون شرعا أو قدرا

  غل من الغنيمة اليت اكتسبها حبرب .ي

وهذا على  )) ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلزاء من جنس العمل؛ لقوله: 

سبيل العقوبة أو على سبيل اإلكرام ؟ على سبيل العقوبة؛ وذا نعرف ضعف قول من قال من السلف: غل 

ألنه يأيت به يوم القيمة على سبيل العقوبة ال على سبيل الثواب؛ ورمبا  ,هذا خطأاملصحف لتأيت به يوم القيمة؛ 

  ه يف الدنيا .يوم القيمة ال على الوجه الذي غليأيت به 

  يأت بما غل يوم القيمة )). ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات البعث، إثبات البعث؛ لقوله: 

انه وتعاىل قادر على أن يأيت اإلنسان مبا غل مع أنه قد فين وزال ومن فوائدها: إثبات قدرة اهللا عزوجل، وأنه سبح

إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له   (( :وإذا كان طعاما قد أكل؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير

  كن فيكون )) .

ال زيادة وال  )) ثم توفى كل نفس ما كسبت ((ومن فوائد اآلية الكرمية: جزاء كل نفس مبا كسبت؛ لقوله: 

نقص؛ واستدل بعض العلماء ذه اآلية على أن إهداء ثواب القرب ال جيدي شيئا؛ ألنه ليس من كسب املهدى 



إنه يؤخذ من هذه اآلية أن ذلك ال  :؛ يقول بعض العلماءةفالن ينويها لفالن أو رجل صلى ركعتني :إليه؛ مثاله

كون للعامل؛ وذلك أن املهدي للقرب ليس له ثواب إال اإلحسان وأن ثوابه إما أن يضيع وإما أن ي ,جيدي شيئا

إىل الغري فقط؛ أما ثواب العمل املخصوص املرتب عليه فإنه إن قيل بصحة إهداء القرب يكون ملن ؟ للمهدى 

وعلى  إنما األعمال بالنيات ) (لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرا ,له

من  (مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم:  ,من هذا العمومإمنا جاءت به السنة من العمل للغري مستثىن  :ا فيقولونهذ

  السنة؛  بهكل هذا جاءت   ,وكذلك يف الصدقة ,وكذلك يف احلج مات وعليه صيام صام عنه وليه )

وهو أهل ألن يثاب؛ نواه لشخص  يرى أن اإلنسان إذا عمل عمالأي التعميم، يرى ولكن اإلمام أمحد رمحه اهللا 

إنما  (فإنه يصل إليه الثواب؛ واستدل بعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,؟ املسلم يثابومن هو األهل أن 

واحلقيقة أنك إذا تأملت األدلة وجدت أن بعضها بينه وبني األدلة  األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )

األخرى عموم وخصوص من وجه؛ فبعضها عام يف أنه ال ينفع النفس إال ما كسبت، وبعضها عام يف أن اإلنسان 

له ما نوى؛ والقاعدة يف ما إذا تعارض نصان عامان أحدمها أعم من اآلخر من وجه فإنه يطلب املرجح، انتبه 

إذا تعارض نصان عامان كل واحد أعم من آخر عن وجه  :؟ أقول ال أوهذه القاعدة؛ أنتم فامهني هذا املعىن 

إنما  (ألنه ال ميكن أن ترجح عموم أحدمها على الثاين؛ فهنا نسأل هل لعموم قوله:  ,فإنه يطلب املرجح

يت، وأن احلج جيزئ عن امليت، وأن نعم، ورد أن الصدقة جتزئ عن امل :ما يرجحه ؟ نقول األعمال بالنيات )

خصص ذا مبقتضى السنة؛ والعام إذا خصص  ما كسبت ))( (الصيام جيزئ عن امليت؛ إذا فعموم قوله: 

ألن  ,حىت إن بعض العلماء قال: إن العام إذا خصص سقطت داللته على العموم ,ضعفت داللته على العموم

الصحيح أن العام إذا خصص بقي على عمومه يف غري ما خصص  ختصيصه يدل على أنه ال يراد به العام؛ لكن

لكن  إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) (أننا نرجح عموم قوله: يف هذه املسألة به؛ فالصحيح 

بشرط أن يكون املنوي له العمل مسلما أهال لذلك؛ وهلذا لو أن شخصا تصدق عن أبيه الذي مات وهو ال 

  دقة ال تصح ألبيه .يصلي فإن الص

هل يشمل النيب صلى  ,على الراجح ؟ أن مجيع القرب يصح إهدائها ملن هو أهل لذلك العمل هل يشمل قولنا

؟ مبعىن هل اإلنسان إذا أرد أن يهدي للرسول صلى اهللا عليه وسلم قربة من الصلوات أو غريها  اهللا عليه وسلم

  ثواا للرسول؛ أو هذه الدراهم اليت أتصدق ا ثواا للرسول ؟اليت سأصليها هذه اللهم إين إن صاليت  :يقول

سلف الصاحل؛ فالصحابة ما أهدوا للرسول صلى اهللا عليه النقول: إن هذا فعله بعض العلماء؛ ولكن مل يفعله 

د أي بع ,وسلم شيئا من القرب وكذلك التابعون وتابعون؛ وقد ذكر أن أول ما حدث هذا األمر يف القرن الرابع



إننا إذا علمنا أي  :وذلك ألن القرون املفضلة أعمق علما ممن بعدهم؛ يقول أهل القرون األوىل ,القرون املفضلة

عمل صاحل فإن للنيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ثوابنا؛ وإذا كان كذلك فال حاجة أن نقول: اللهم اجعل ثوايب 

من قويل: اللهم اجعل ثوابه للرسول أو إين  أستفيد؛ ال للرسول؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد استحق الثواب

نويت ثوابه للرسول إال أين حرمت نفسي األجر فقط؛ أما الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه فإن مجيع ما نعمل 

  من اخلري يكتب له مثله .

  وهم ال يظلمون )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات نفي الظلم عن اهللا؛ لقوله: 

  ويتفرع على هذا بناء على القاعدة اليت ذكرناها يف الصفات: إثبات كمال عدله سبحانه وتعاىل.

اهلمزة هنا لالستفهام وليها حرف  أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

لعلماء النحو يف ذلك  عطف؛ وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا جاءت مهزة االستفهام وبعدها حرف عطف فإن

والفاء عاطفة على تلك  رأيني؛ الرأي األول: أن اهلمزة داخلة على مجلة مقدرة، على مجلة مقدرة تناسب املقام؛

ولكنها مقدمة عن موضعها ألن هلا  ,الرأي الثاين: أن اهلمزة داخلة على اجلملة املوجودة ومل حيذف شيءاجلملة؛ و 

والتقدير: فأمن اتبع ؛ ولكن ملا كان  ,حملها يف األصل قبل اهلمزة أفمن اتبع )) ((الصدارة؛ وأن الفاء يف مثل: 

قدمت على حرف العطف؛ وقلنا إن هذا أسهل؛ ووجه سهولته أنه ال حيتاج إىل تكلف  االستفهام له الصدارة

ه؛ إذا نعتمد أن غري غريك ألنه أحيانا يصعب عليك أن تقدر احملذوف؛ ورمبا تقدر حمذوفا ويقدر  ,تقدير احملذوف

  اهلمزة لالستفهام وأن الفاء عاطفة على ما قبلها .

أو اسم موصول ؟ التقدير أفالذي اتبع؛ إذا هي  : هنا اسم استفهاممن أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء )) ((

اتبع أفمن  ((اسم موصول ألن ال جنعل أداة االستفهام داخلة على اسم االستفهام أو على مجلة استفهامية؛ 

كمن باء بسخط من  (( :أي تتبعه، أي تتبع ما يرضي اهللا عزوجل؛ فكل ما يرضي اهللا يقوم به رضوان اهللا ))

  ضد الرضوان. ,أي كالذي رجع بسخط من اهللا ,مبعىن رجع باء )) (( ,أي كالذي باء أي رجع اهللا ))

  والعاصي للسخط . من هو الذي يتعرض للرضوان والذي يتعرض للسخط ؟ املطيع يتعرض للرضوان

ويكون املراد ا اإلخبار عن  ,الواو حيتمل أن تكون لالستئناف كمن باء بسخط من اهللا ومأواهم جهنم )) ((

أي كمن  )) باء (( :عاطفة على مجلة صلة املوصول وهيبسخط من اهللا؛ وحيتمل أن تكون  مآل هذا الذي باء

أي مرجعه الذي يأوي إليه إيواء ال مغادرة بعده؛ وجهنم اسم  :مأواه ومأواه جهنم )) ((باء وكمن مأواه جنهم؛ 

 ,من أمساء النار ـ أعاذنا اهللا وإياكم منها ـ ومسيت ذا االسم املشتق من اجلهمة، اجلهمة تتضمن السواد واللبس



اسم  ,م أصلها النارام، وكهنامن كهن دة العمق؛ وقيل: إن جهنم لفظ معرب، معربألن جهنم سوداء عميقة بعي

  فارسية ؟  أولغة باكستانية م؛ ما أدري هذه انار كهن :قالييعين  ,للنار

  : فارسية, الطالب

يعين أن أصلها يف غري  ,ما عندنا فوارس ؟ ليست فارسية؛ على كل حال أننا بلغنا أا معربة من هذا: الشيخ

بئس مجلة إنشائية إلفادة الذم؛ ونعم  وبئس المصير )) ((م مث بالتعريب صار جهنم؛ وقوله: اغة العربية كهنللا

مجلة إنشائية إلنشاء املدح؛ وبئس ونعم حيتاجان إىل شيئني؛ إىل فاعل وخمصوص؛ كلما جاءت نعم وبئس فإا 

تقديره: وبئس  واملخصوص حمذوف ,املصري فاعل وبئس المصير )) (( :؛ فهنا املصريخمصوصفاعل و حتتاج إىل 

  يعين جيوز هذا وهذا . ,املصري مصريهأي جهنم؛ أو وبئس  املصري هي

أفمن اتبع   ((يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: بيان أنه ال يستوي من يتبع رضوان اهللا ممن يبوء بسخطه؛ لقوله: 

  واالستفهام هنا ألي شيء ؟ للنفي، االستفهام للنفي . كمن باء ))

رضوان اهللا ))  ((صفة من صفات اهللا؛ لقوله:  اأن الرضيعين إثبات  ن فوائدها: إثبات وصف اهللا بالرضا,وم

 ,به نفسه فإنه جيب علينا أن نؤمن به وأن نصف اهللان كل وصف وصف اهللا به ماعة أومن قاعدة أهل السنة واجل

  إن هللا رضوانا وأنه يرضى . :فنقول

هللا هلا سبب وكل صفة من صفات ا ,له سبب , ألن الرضاوالرضى صفة فعل أو صفة الزمة ذاتية ؟ صفة فعل

أنكر بعض الناس الصفات الفعلية هللا، أنكروها متعللني بعلتني؛ العلة  ,فإا من الصفات الفعلية؛ عرفتم ؟ طيب

ألن حدوث الصفة يدل على حدوث  ,واحلوادث ال تقوم إال حبادث ,األوىل: أن صفات األفعال حادثة

  فاحلوادث ال تقوم إال حبادث . ,املوصوف

ن كانت هذه الصفة كماال لزم أن يكون متصفا ا دواما؛ وإن كانت نقصا لزم أن ميتنع من قالوا إالعلة الثانية: 

  ؟ تعليل الثاينالاالتصاف ا دائما؛ واضح 

  غري واضح؛ : الطالب

صفات الفعلية اليت حتدث بعد أن مل تكن موجودة إن كانت كماال لزم أن يتصف ا دواما ما اليقولون : الشيخ

ال ؟ ألن النقص ال ميكن أن  أوتصف ا دواما؛ صح يملشيئة؛ وإن كان نقصا لزم أن ميتنع منها دواما أال تتعلق با

  يتصف اهللا به؛ 

 ,ألن احلوادث فعل الفاعل ,العلة األوىل فنقول: إن قولكم إن احلوادث ال تقوم إال حبادث غري صحيح ,أما األول

وهو متأخر عن وجوده؛ فالفاعل  ,عل يكون بإرادة الفاعل وقدرتهألن الف ,والفعل عقال يتأخر عن الفاعل الشك



إن احلادث ال يقوم إال حبادث ؟ جيوز أن يكون أزليا مث حدث  :فكيف نقول ,سابق للمفعول وسابق للفعل أيضا

  اآلن نولد وحتدث أفعالنا مىت ؟ بعد والدتنا؛ هذه واحدة؛ حنن كما أننا   ,منه الفعل

وإن   ,إن كانت كماال وجبت أن يتصف ا دواما ,؟ أا إن كانت هذه الصفة كماال  ما هوالتعليل الثاين الثاين,

كان نقصا لزم أن ال يتصف ا دواما؛ فنقول يف اجلواب على هذا: هي كمال حال فعلها، حال فعلها كمال 

على من  الرضا، الرضاخذ  الرضا، واضح يا مجاعة ؟ وحال عدمها ليس كماال، الكمال يف عدمها ,الشك

ملن ال يستحق ؟ نقص؛ ألنه ينايف احلكمة؛  الرضابعد فعل ما يوجبه؛  إال الرضاوال يستحق  ,كمال  الرضايستحق 

  به يف احلال اليت يكون ا كماال؛ تصف فإذا إذا اتصف اهللا بالرضا فإنه ا

صفة  الرضا؛ والصحيح أن يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب الرضا

؛ وهي الرضاألن اإلثابة خلق ما يثاب به، خلق ما يثاب به غري  ,نفسية يتصف اهللا ا عزوجل وليست الثواب

شك؛ أنت اآلن إذا رضيت عن شخص بعد أن  بال الرضاوليست هي  ,وآثاره الرضاأي اإلثابة من مقتضيات 

  ك ؟ ترضى عنه تثيبه مبا ترى أنه ثواب له؛ أليس كذل

  بلى؛ : الطالب

فإنه ال يصح أن نفسر امللزوم بالالزم ألما شيئان متباينان؛ فحينئذ يتبني أن  هكذاإذا كان  ,طيب: الشيخ

؟ أن نصف اهللا مبا وصف به نفسه  الصواب ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة ـ جعلين اهللا وإياكم منهم ـ ما هو

  ور وال نقص .؟ وليس فيه أي حمذ ما املانعوال نغري؛ رضوان اهللا نعم اهللا يرضى و 

 املذهبكيف يكون التقدير على   أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا )) : ((يف قوله تعاىل: السائل

   ؟ الثاين

بني طالب الرضى  تقدير: أتسووناليعين  أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا )) (( الثاين:: الشيخ

ن القول الثاين أسهل بكثري، أحيانا كمن باء بسخط منه؛ وهلذا الواقع أفمن اتبع رضوان اهللا  واملتعرض للسخط 

  يتحري اإلنسان ما يعرف كيف يقدر .

  : على القول أن الفاء عاطفة على ما قبلها, أحيانا أيضا ال جتد ضابطا بني املعطوف واملعطوف عليه ؟ السائل

  تكون لالستئناف ألن الفاء تأيت لالستئناف نعم .: الشيخ

   لضدها ؟مال هللا نفي كصفات ال إثباتهل ف ...: السائل



مثال لو قلت: فالن شجاع؛ هل معناه أنه ينتفي عنه البخل ؟ أو ينتفي عنه  ,ال؛ لكن يكون متصفا ذا: الشيخ

أا قاعدة مطردة، أن إثبات بأجزم أن لكن ما أستطيع اآلن  ,اجلنب ؟ نعم ينتفي عنه اجلنب؛ فهذه رمبا نقول

  صفات الكمال نفي لضدها؛ لكنها بالنسبة لصفات اهللا الشك أا نفي لضدها .

  ؛ بالصدقة والصيام صخص ثم توفى كل نفس ما كسبت )) ((قوله سبحانه وتعاىل:  : قلنا أن عمومالسائل

  عن الغري ؟ : الشيخ

خمصص ذه العموم  مل نقل أن هذاملاذا هنا ؛ فوممعلى هذا الع إنما األعمال بالنيات ) ( :رجحنا: السائل

ألنه ملا خرج من عمومه ما خرج : الشيخ ؟ مثل الصالة أخرى غري الصدقة فال نقيس عليها أشياء شياء األ

   عمومه أصال .شيء من عمومه سقط  همنإنه إذا خرج  :حىت إين قلت لكم بعض العلماء يقول ,ضعف العموم

قد يقول هذه األعمال من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )  (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: : السائل

   السلف ؟ على عهدالنيب صلى اهللا عليه وسلم وال  كانت على عهدما  قائل: 

  لكن تعرضوا ملثلها وأجازه الرسول؛  ,ألم ما تعرضوا هلا ,نعم: الشيخ

  اء الثواب إىل أيب بكر جيوز, : إهدالسائل

األوىل أن ال ب هلم الديك جيوز لكنه خالف األوىل حىت لو  الصواب أنه جيوز لكنه خالف األوىل .: الشيخ

  شيء .

أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

رسوال  واهللا بصير بما يعملون لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم وبئس المصير هم درجات عند اهللا

  من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )) .

هللا أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من ا ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا عزوجل: : الشيخ

  ؟ االستفهام هنا  ومأواه جهنم وبئس المصير ))

  للنفي : الطالب

  .يعين ليس هذا كهذا ,للنفي: الشيخ

   ؟ أفمن اتبع )) ((و"من" يف قوله: : طيب الشيخ

  موصولة؛ : الطالب

  موصولة مبعىن ؟ الذي طيب.: الشيخ

   ومباذا يكون اتباع رضوان اهللا ؟: الشيخ



  .: بطاعتهالطالب

  بطاعة اهللا واجتناب معاصيه .: الشيخ

  ؟ من  كمن باء )) ((: الشيخ

  ؟  ما حضرت: الطالب

   ؟ ةما حضرت بسيطأو حضرت : الشيخ

  اسم موصول؛ : الطالب

  اسم موصول يعين كالذي باء بسخط .: الشيخ

   ؟ باء )) (( :ما معىن: الشيخ

  رجع، : الطالب

  كمن رجع بسخط من اهللا واكتسبه .: الشيخ

يقولون إن هذه اجلملة إنشائية فعلها جامد إلنشاء الذم وحتتاج إىل فاعل  وبئس المصير )) ((قوله: : الشيخ

  ؟  تاج إىل فاعل وأيش؟ حت وأيش

  خمصوص؛ : الطالب

  وخمصوص؛ أين الفاعل ؟ : الشيخ

  .المصير )) ((: الطالب

  الفاعل مسترت يعين ؟ : الشيخ

  تقدير: بئس هو ؟ : الالطالب

   ,ما نريد املخصوص نريد الفاعل؛ : الالشيخ

  موجود الفاعل : الطالب

  أو بئس املصري هي أي النار . ,واملخصوص حمذوف تقدير بئس املصري مصريه ,هو املصريالفاعل : الشيخ

يف هذه اآلية الكرمية: احلث على اتباع رضوان اهللا؛ ألن هذا االستفهام لنفي املساواة بني من اتبع رضوان اهللا وبني 

  اتبع سخطه .من 

وأن اهللا موصوف بالرضى؛ والرضى صفة من صفات اهللا  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات الرضى هللا

  وهي من صفات األفعال؛ أليس كذلك ؟  ,احلقيقية

  بلى؛ : الطالب



  وقد علمتم أن من أهل البدع من أنكر صفات األفعال متعلال بعلتني معلولتني مها ؟ : الشيخ

والثانية: قالوا لو كانت كماال لوصف اهللا تعاىل ا على : أن األفعال حادثة ال تقوم إال باحلادث؛ ألوىلا: الطالب

   ...الدوام وإن كانت نقصا 

إن كان الرضى كماال وجب أن يكون موصوفا به أزال وأبدا؛  :وإن كانت نقصا مل يتصف اهللا ا ؛ قالوا: الشيخ

؟  وإن كان نقصا وجب أن ال يتصف به، امتنع أن يتصف به أزال وأبدا؛ ألنه إذا كان نقص كيف يتصف اهللا به

  . دائماإن كان كماال يلزم أن يكون اهللا متصفا به 

  ما هو اجلواب عن الشبهة األوىل ؟ : الشيخ

   ؛من الفاعلبعد الفاعل؛ يعين الفعل حيدث إال أن الفعل ال يأيت  معليهيقول ردا : الطالب

ألن الصفة  ,؟ طيب يعين ال يلزم من حدوث الصفة حدوث املوصوف؛ كذا ,نقول إن هذه قاعدة خطأ: الشيخ

ا حادثة مع أنننفعل أفعال وهذا حنن  ,ما تكون إال بعد وجود املوصوف، الفعل ال يكون إال بعد وجود الفاعل

  سابقون عليها .

أن ، لو ضى؛ ويكون نقصا إذا مل يوجد سببهيكون كماال حني يوجد سببه فري  ...جواب شبهة الثانية ؟ : الشيخ

  متام. حلكمة .ينايف ارضي عن الكافرين لكان هذا اهللا 

والسخط والغضب معنامها  كمن باء بسخط من اهللا )) ((من فوائد اآلية الكرمية: إثبات السخط هللا؛ لقوله: 

ال، ال ميكن أن يسخط اهللا  :وأهل البدع يقولون ,إن السخط صفة حقيقية ثابتة هللا :متفارق؛ وأهل السنة يقولون

يعين ليس وصفا يف نفسه بل معناه انتقم  :االنتقام أو إرادة االنتقام؛ معىن سخط اهللا :السخطببل املراد  ,عزوجل

التعليل  ,د أن ينتقم منه؛ وهذا بناء على أن صفات األفعال ال تقوم باهللا كما سبقعاقب املسخوط عليه؛ أو أراو 

  هو ما سبق.

 ((والدليل على هذا قوله تعاىل:  ,وإرادة االنتقام أيضا من آثار السخط ,وحنن نقول إن االنتقام من آثار السخط

مبعىن أغضبونا انتقهما منهم؛ فجعل االنتقام بعد وجود الغضب؛ وهذا  :آسفونا فلما آسفونا انتقمنا منهم ))

  يدل على أن هذا ليس هو هذا .

  كمن باء بسخط من اهللا )) . ((من فوائد اآلية الكرمية: التحذير من التعرض لسخط اهللا؛ لقوله: 

تفىن  ، الآلن موجودة وال تفىن أبداابتة، اوهي ث ومأواه جهنم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات النار؛ لقوله: 

يف ثالثة مواضع من كالمه، يف سورة النساء ويف سورة األحزاب ويف سورة اجلن؛ فقال  أبدا؛ ألن اهللا ذكر التأبيد

وال ليهدهم طريقا إال طريق جهنم خالدين  إن الذين كفروا وظلموا لم يكن اهللا ليغفر لهم ((يف سورة النساء: 



وقال يف  إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا )) ((يف سورة األحزاب:  وقال فيها أبدا ))

   .ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا )) ((سورة اجلن: 



، ابتة، اآلن موجودة وال تفىن أبداوهي ث (( ومأواه جهنم ))ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات النار؛ لقوله: : الشيخ

يف ثالثة مواضع من كالمه، يف سورة النساء ويف سورة األحزاب ويف سورة اجلن؛  تفىن أبدا؛ ألن اهللا ذكر التأبيد ال

وال ليهدهم طريقا إال طريق جهنم  وظلموا لم يكن اهللا ليغفر لهم(( إن الذين كفروا فقال يف سورة النساء: 

 (( إن اهللا لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ))وقال يف سورة األحزاب:  خالدين فيها أبدا ))

اهللا ال قول بعد قول و (( ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا )).وقال يف سورة اجلن: 

  وأبني الكالم وهو اخلالق عزوجل.عزوجل, ألن قوله أصدق الكالم 

  وبئس المصير )) . ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: ذم النار والثناء عليها بالقدح؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: و 

إنه رجع إىل مثواه األخري؛ وهذا لو  :ومن فوائدها: التنبه ألمر يتكلم فيه الناس كثريا اآلن؛ يقولون إذا مات الرجل

؟ اآلخرة، اجلنة  ثوى األخري؛ ما هو مثوى األخرياملمع أن القرب ليس  ,أخذنا بظاهره لكان يتضمن إنكار البعث

واهللا إن  :فقال ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر )) ((أو النار؛ القرب مزار؛ مسع أعرايب رجال يقرأ قول اهللا تعاىل: 

وهذا فهم فطري ما حيتاج إىل  زرتم )) (( :؟ من من أين فهم هذا ,يس مبقيم؛ شف إن الزائر ليس مبقيمالزائر ل

ذكاء عظيم؛ وهذا كالذي مسع قارئا يقرأ: والسارق  , بعضهم عندهلكن األعراب عندهم ذكاءنعم, دراسة؛ 

اقرأ اآلية صوابا ؟ فقال:  :قال األعرايبوالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم؛ 

اقرأها، اقرأها صوابا ما هو  :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم؛ قال

 :قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم )) ((هكذا؛ فقال: 

إنما  ((ولو غفر ورحم ما قطع؛ وهلذا قال يف الذين حياربون اهللا ورسوله قال فيهم:  ,ز وحكم فقطعاآلن، ع

جزائهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في 

 لموا أن اهللا غفور رحيم ))الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاع

يف هذا دليل على أم إذا تابوا قبل القدرة عليهم خلي سبيلهم ألن اهللا قد غفر هلم ورحم؛ فمن  :قال العلماء

ألن مقتضى علمنا ذا  فاعلموا أن اهللا غفور رحيم )) (( :أين أخذوا أن اهللا غفر هلم ورمحهم ؟ من ختم اآلية

  أن نفهم أن اهللا غفر هلم ورمحهم .

من ؟ يعود الضمري على من اتبع  :همهم درجات عند اهللا واهللا بصير بما يعملون ))  ((مث قال اهللا عزوجل: 

من رضوان اهللا وعلى من باء بسخط من اهللا؛ ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمري بصيغة اجلمع هم مع أن 

فيجوز  ,ألن االسم املوصول يفيد العموم :أفمن اتبع كمن باء؛ واجلواب عن ذلك سهل ,اإلفرادبصيغة  وصلتها

والذي جاء  ((أن يعود الضمري إليه باعتبار لفظه وجيوز أن يعود إليه باعتبار معناه؛ أمل تسمع إىل قول اهللا تعاىل: 



فأعاد  هم المتقون )) ((بل قال:  تقي,: أولئك هو املما قال )) المتقون بالصدق وصدق به أولئك هم

أي الذين اتبعوا رضوان  هم )) ((الضمري على معىن اسم املوصول، على معىن اسم املوصول وهو اجلمع؛ قال: 

, خيتلفون؛ فكل من  درجات منازل، منازل عند اهللا هم درجات عند اهللا)) (( :اهللا والذين باءوا بسخط من اهللا

هم درجات عند اهللا  (( :وكلما كان أبعد من اهللا كان أنزل؛ فهم درجات ,اهللا كان أرفع عند اهللا كان أتبع لرضا

كل من كان أتبع لرضوان اهللا كان أرفع درجات عند   ,أي يف املراتب؛ فما ميزان هذه الدرجات ؟ أشرنا إليه ))

  والعكس بالعكس . ,اهللا

اإلبصار , وجيوز أن يكون من وز أن يكون من اإلبصار بالعنياسم فاعل جي :بصري واهللا بصير بما يعلمون )) ((

 (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  ,نعم ؟ أو بصري مبعىن رآء؛ وهل هللا بصر ,بالعلم؛ فيكون بصري مبعىن عليم

 واهللا بصير بما يعملون )) (( ؛حجابه نور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق )

  ذي يعملونه من ظاهر وباطن وخري وشر.أي بال

  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الناس عند اهللا منازل خمتلفة . 

اليقني والعمل الصاحل؛ ب ,ويتفرع على هذه الفائدة أن اإلميان يزيد وينقص؛ ألن زيادة الدرجات بعد زيادة اإلميان

ليقني يتفاضل ا؟ اجلميع؛ ف, أو اجلميعأو زيادة األفعال ,أو زيادة األقوال ,زيادة اإلميان هل هي زيادة اليقني

 ,ال إله إال اهللا عشرا كمن قاهلا عشرين مثال؛ األفعال كذلك تتفاضل :ليس من قال ,الشك؛ واألقوال تتفاضل

ليس من صلى ست ركعات كمن صلى عشر ركعات؛ أليس كذلك ؟ وهذا هو ما جرى عليه أهل السنة 

ل ؟ نعم د وينقص؛ يزيد باليقني والقول والفعل؛ كيف يزيد اليقني هل اليقني يتفاضواجلماعة أن اإلميان يزي

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم  ((براهيم عليه الصالة والسالم هللا عزوجل: يتفاضل بنص القرآن، قال إ

ما كثر املخربون هذا دليل من القرآن؛ دليل من الواقع أن اإلنسان كل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ))

أما زيادة األقوال  ليس الخبر كالمعاينة ) (وإذا شاهد ازداد أكثر؛ وهلذا جاء يف احلديث:  ا,يقينازداد  باخلرب

  واألفعال هذا شيء واضح وال إشكال فيه .

ين عندية والعندية تع عند اهللا )) ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات العلو هللا عزوجل، إثبات العلو؛ لقوله: 

املكان؛ وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئا فشيئا؛ فيؤخذ منها إثبات علو اهللا؛ وهذا أمر متفق عليه وجممع 

وقد دلت عليه األدلة اخلمسة كلها: الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل واخلامس الفطرة؛ يعين  ,عليه بني السلف

لكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة؛ الكتاب والسنة مملوءان علو اهللا عزوجل دل عليه هذه األدلة اخلمسة: ا



واهللا يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كالم " من ذلك؛ واإلمجاع يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا: 

   ؛" إن اهللا ليس في السماء "السلف ما رأيت أحدا منهم قال

  ؟  كيف دلوأما العقل فقد دل على علو اهللا؛ كيف ؟  

واهللا منزه عن  ,أن السفل صفة نقص :العلو صفة كمال فاهللا عزوجل أحق بصفات الكمال؛ والثاين: الطالب

  النقص؛ 

ل؛ ؟ كما أي أنه كمال أو نقص ,الشك أن العلو علو املكان كعلو املكانة ,العقل يدل على ذلك ,متام: الشيخ

  كمال؛ وإذا كان كذلك فلله كل صفة  

إن  :كل إنسان مل يقرأ كتب أهل البدع أين يتجه قلبه إذا ذكر اهللا ؟ إىل العلو؛ وهلذا يقال  , تسألأما الفطرة فال

وهو اآلن على ما كان عليه؛  ,أبا املعايل اجلويين كان يقرر يف العلو ويقول: إن اهللا تعاىل كان ومل يكن شيء قبله

؟  نعم ,آلن على ما كان عليه؛ ما يفهمه اإلنساناإلنسان؛ كان ومل يكن شيء قبله وهو ا ههذا الكالم ما يفهم

أخبرنا  ,يا شيخ دعنا من ذكر العرش" لكنه يريد أن ينكر استواء اهللا على العرش؛ فقال له اهلمداين رمحه اهللا: 

 ؛" يا اهللا إال وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو :ما قال عارف قط ,عن هذه الضرورة التي يجدها اإلنسان

 :؟ فوق؛ فجعل يضرب على رأسه ويقول يا اهللا وين يروح قلبك "صح أو ال؟ أنت لو ما درست شيئا أبدا تقول

علو اهللا ثابت يف األدلة اخلمسة، يف الكتاب والسنة  :ما له جواب؛ طيب إذا نقول ؛"حيرني الهمداني حيرني "

ر هذا املعىن يف النونية تكرارا كثريا ألنه من أعلى واإلمجاع والعقل والفطرة، وكما رأيتم ابن القيم رمحه اهللا يكر 

  صفات الكمال .

ويرتتب واهللا بصير بما يعملون ))  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات إحاطة اهللا عزوجل مبا نعمل؛ لقوله: 

نتجنب كل ما وهو أن حنذر من خمالفته؛ ألننا إذا كنا نعلم أنه بصري مبا نعمل فسوف  ,على هذا األدب السلوكي

أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء  ((أن اآلية جاءت بعد قوله: و السيما , ونأيت كلما يرضيه, يسخطه عزوجل

  بسخط من اهللا )) .

كل ما وجدت يف القرآن لقد فإا مجلة   :لقد لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

لما جاءت لقد يف القرآن فإا مجلة مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم كم مؤكد ؟ بثالثة مؤكدات، ك  ,مؤكدة

  وقد؛ إذ تقدير الكالم: واهللا لقد من اهللا .,والالم  ,املقدر



ف اك أو املنكر، للشاك املرتدد حتلفإذا قائل: ما الداعي للقسم مع كون األمر ظاهرا ؟ ألن القسم إمنا يقال للش

أقسم اهللا يف هذه اآلية على أنه مان على املؤمنني ببعث حممد صلى اهللا عليه  لماذاف له أيضا؛ فأو املنكر حتلله، 

  الذين يعرفون أن ذلك منة ؟ ))على المؤمنين ((  :وسلم ؟ هو لو قال: لقد من اهللا على الناس؛ لكن قال

ليس هو اإلنكار أو الشك من املخاطب بل قد يكون الداعي للقسم أمهية املقسم  للقسمنقول: إن الداعي 

يعين املقصود بذلك بيان أمهية هذه  ,وإن مل يكن هناك شك؛ وهذه اآلية من هذا النوع ,عليه، أمهية املقسم عليه

  . املنة العظيمة اليت ال يعادهلا شيء

   ملاذا نقول النار دركات واجلنة درجات ؟: السائل

هذا وهذا  دخلنقول: الدرجات إذا جاءت عامة  ؟ أمسعتم اإلشكال ؟ يقول النار دركات واجلنة درجات: الشيخ

 :أما إذا خصت بأهل النار فإنه يقالولكل درجات مما عملوا ))  ((هلذا وهذا، قال اهللا تعاىل:  تيعين صلح

  من النار )) .إن المنافقين في الدرك األسفل  ((دركات، كما قال اهللا تعاىل: 

   كيف نرد على من قال إن الصفات الفعلية ليست كماال ؟  : شيخالسائل

شك أن الكمال يف  اهللا عزوجل فال ا؛ إذا فعلهذلك: إنك أنت لست بكامل وأنت بليدنقول ملن قال : الشيخ

؟ كمال؛ اهللا  صهل هي كما أو نق ,، كل الصفات كمال؛ إذا أجنى اهللا املؤمنني وأثام هذه صفة فعليةافعله

لكنه يظهر من كماله هلم ما يتبني به كماله؛ فنحن نعلم أن من أثاب الطائعني  ,عزوجل مستغن عن مجيع اخللق

  يمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين )) . ((فهو كمال، ومن عاقب ارمني فهو كمال؛ وهلذا قال: 

جدت , ألنه ملا اقتضت احلكمة وجودها فو وجودها كمالال ال، أبدا؛ نقول هو قبل وجودها كمال وبعد  ...

  وملا اقتضت احلكمة عدمها وعدمت صارت كماال . ,صارت كماال

أفأمن الذين مكروا السيئات أن  ((تعاىل يف سورة النحل: رك اهللا فيك ! قول اهللا سبحانه و با: شيخ السائل

و يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين يخسف اهللا بهم األرض أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون أ

 فإن ربكم لرؤوف رحيم )) ((فقول اهللا سبحانه وتعاىل:  أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم ))

  تتضمن شدة العذاب هلؤالء فما توجيه اآلية ؟ يف سياق هذه اآليات اليت هي 

ه ورأفته باملؤمنني أن فمن رمحت لرؤوف رحيم )) (( :طب املؤمننياخي فإن ربكم )) ((اهللا عزوجل قال: : الشيخ

  هم؛ ألن هالك أعدائهم الشك أنه رأفة ورمحة م .يهلك أعداء



تسع مائة وتسعة وتسعون رجال واجلنة يدخلها من كل ألف أن النار يدخلها  : معلوم أن النار ال تفىن وقلناالسائل

( إن رحمتي سبقت يف احلديث القدسي:  ول اهللاخبالف النار أال خيالف هذا ق , وأن اجلنة حمض فضلواحد

   ؟ما يكون له وجه ملن قالوا بفناء النار  غضبي )

مع أن الذي أوردت  ,إذا جاءك النص حمكما فامحل عليه مجيع النصوص املتشاة ,شف بارك اهللا فيك: الشيخ

رمحة الحىت تكون  ,لرمحة إطالقايف الواقع واضح؛ ألن هؤالء الذين استحقوا اخللود ليسوا أهال ل اليس متشا

سبقت غضبه؛ هم حمل غضب اهللا ولعنته؛ عرفت ؟ فلو كان الذي فيه سبق الرمحة على الغضب مثال إنسان 

هذه من سبق  ,بواحدة , والسيئةواحلسنات بعشر أمثاهلا ,فاحلسنات قد تذهب السيئات ,سيئاتو عنده حسنات 

  .للرمحة إطالقاهؤالء فليسوا أهال الرمحة على الغضب؛ أما 

   شيخ عملهم يكافئ عذام ؟: السائل

فإذا أفنوا  ,ياة الدنيا، أفنوا حيام كلها بسخط اهللاحلألم أفنوا حيام كلها يف معصية اهللا،  ,أي نعم :الشيخ

 ,هم يقرءون كتاب اهللا ,وهم يعلمون هذا ,صارت حيام اآلخرة كلها بعقوبة اهللا ,سخط اهللابحيام كلها 

كما أمضوا احلياة الدنيا كلها مبعصية اهللا مع أنه   , يعينالشك جزاء وفاقا )) ((لماذا مل ينقذوا أنفسهم ؟ ف

كان مقتضى العدل أن تكون حيام اآلخرة كلها   ,جاءهم النذير وجاءهم اآليات وأخربوا ومل ينقذوا أنفسهم

  عقاب .

حجابه النور لو كشفه ألحرق سبحات وجهه  (شيخ احلديث قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم: : يا السائل

ما  (هل نأخذ من هذا احلديث أن نظر اهللا سبحانه وتعاىل حمدود ألنه قال:  ما انتهى إليه بصره من خلقه )

   أنه ينتهي ؟ب انتهى إليه بصره )

هل يفيد أن نظر اهللا حمدود ؟ يفيد  من خلقه )ما انتهى إليه بصره (  :ويش تقولون ذا ؟ أخونا يقول :الشيخ

وخلقه   ما انتهى إليه بصره من خلقه ) (وليس هذا منتهى البصر ألنه قال:  ,أن اخللق حمدود، أن اخللق حمدود

  كل الذي خلقه ينتهي إليه بصره؛ فاحلد هنا يف املرئي وليس يف الرؤية .

(( لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلوا  ان الرجيم:: أعوذ باهللا من الشيطالطالب

عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين أولما أصابتكم مصيبة 

  )) . قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير

  اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.بسم : الشيخ



ولكن  ,أظن ذكرنا لكم فيما سبق ضوابط عامة يف القراءات ؟ تذكرون هذا ؟ ذكرنا ضوابط عامة يف القراءات

   القراءات عامة يف مجيع القرآن:هذه ضوابط يف :قراءة ضوابط عامة تقول ,نقرأها اآلن ,أكثركم مل يدركها

األول بضم اهلاء والثاين بكسرها عند مجهور القراء مطلقا؛ تقول هو وهي؛ وسكن اهلاء فيهما  ,ضمري هو وهي

فهو فهي وهو هلي  :مثل ,عمرو بعد الواو والفاء والالم، سكن اهلاء بعد الفاء والواو والالمأبو الكسائي وقالون و 

وسكنها الكسائي وقالون أيضا يف قوله  آن فلك أن تسكنها ولك أن تضمنها؛يف القر يعين كلما جاءت  ,هلو

 و ))ثم هْ  (( :يف هذا املوضع فقط؛ ألن هذه وقعت بعد مث ثم هو يوم القيمة من المحضرين )) ((تعاىل: 

  بس يف هذا املوضع؛ هذا واحد.و )) ثم هْ  ((لكن سكنها الكسائي فقال: 

عليهم إليهم لديهم مكسور اهلاء؛ وقرأها محزة بضم اهلاء يف كل  ,هم ولديهم مكسور اهلاء: ضمري عليهم وإليثانيا

  م .؛ وتقول: لديهُ إليُهموتقول:  م ))غير المغضوب عليهُ  ((القرآن تقول: 

إذا وقع  ؛ ميم اجلمع يف مثل عليهم ساكنع بعده متحرك غري ضمريثالثا: ميم اجلمع يف مثل عليهم ساكن إذا وق

غير المغضوب  (( :إذا كان موصوال ،)) غير عليهمُ (( بعده متحرك غري ضمري؛ وضمه موصوال ابن كثري فيقرأ: 

   ,عليهم ))

فال  ))ليهم غير المغضوب (( عأما:  أأنذرتهم )) ((عليهمُ وضمه موصوال ورش إن وقع بعده مهزة قطع فيقرأ: 

وإن وقع بعده  أتيناهم الكتاب ))؛ ((يقرأ؛ فإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصل عند مجيع القراء مثل: 

ال يصح أن تقول: أنلزلكمها بل البد من الواو؛ ويستثىن  أنلزمكموها )) ((ضمري ضم موصوال للجميع مثل: 

م لوصول ثالث قراءات: ضساكن ففيه حال امن ذلك ميم اجلمع إذا وقع بعد هاء قبلها كسرة أو ياء وبعده 

اهلاء وامليم وهي حلمزة وكسائي؛ وكسرمها وهي أليب عمرو؛ وكسر اهلاء وضم امليم وهي للباقني؛ وأما حال الوقف 

  . مُ ، ُ  مْ ، ُ مْ يقول: ِ  يريهم اهللا أعمالهم )) بهم األسباب )) (( ((فكلهم كسروا اهلاء وسكنوا امليم مثل: 

أماته فأقبره  ((ضمري ساكن وكان ما قبله متحركا فهو موصول عند مجيع القراء مثل: ال ءها ذا مل يقع بعدرابعا: إ

وإن كان ما قبله ساكنا فهو  يعلمه اهللا )) ((وإن وقع بعده ساكن فهو غري موصول عند اجلميع مثل:  ))

فيه  ((ية واحدة وهي وقوله تعاىل: موصول عند ابن كثري وحده مثل: اجتباه، عقوله، عليه، ووافقه حفص يف آ

  هذه قواعد عامة حيسن أا تكتب  . )) مهانا

ن إذ بعث في فيم رسوال من لقد من اهللا على المؤمني ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  وعلى اآليات اليت سبقت.  سبق الكالم على أول هذه اآلية ))...  أنفسهم



هذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات وأوردنا عليها  لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال )) ((يقول: 

  سؤاال وهي ملاذا تؤكد مع ظهورها ؟ 

   وهو بعثه للرسول صلى اهللا عليه وسلم. ؛ املؤكد الشيء أو، حجة املقسم عليهلبيان : الطالب

ملا   :ق؛ لكن قالوافأكد مع أن املوت حمقثم إنكم بعد ذلك لميتون ))  ((ومن ذلك قوله تعاىل: : متام, الشيخ

  ميوت أكد . ان بعض الناس غافال كأنه لنك

ألن الكفار مل يعرفوا هذه املنة ومل يرفعوا ا  ,على املؤمنني خاصة دون غريهم لقد من اهللا على المؤمنين )) ((

؛ أما املؤمنون فهم الذين تبينت هلم هذه املنة ا عنها وحرموا خريهاكوها وأعرضو فرت  ,ومل يروا يف خمالفتها بأسا ,رأسا

  واستمسكوا ا.

بعث؛ وكالمها ال يتنافيان؛  ألنه :وإما أن تكون للتعليل أي ة,هذه إما أن تكون ظرفا ملن إذ بعث )) ((وقوله: 

  وهي كذلك أيضا تعليل للمنة؛  ,بيان حملل املنة وهي البعثةفهي 

ومسيت الرسالة بعثا ألا إخراج للناس من حال إىل حال؛ فكأم بعثوا  ,أصل البعث اإلنشاء ))بعث  ((وقوله: 

يف للظرفية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  إذ بعث فيهم رسوال )) ((وأنشئوا خلقا جديدا؛ وقوله:  ,خلفا جديدا

أي  رسوال )) ((نسبا ؛ وقوله:  وكان هو عليه الصالة والسالم أشرف من بعث فيهم ,بعث يف سطت املؤمنني

 (( يسبح هللا ما في السموات )): أي من جنسهم؛ ويف سورة))  من أنفسهم ((مرسال من عند اهللا؛ وقوله: 

, وأما ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم من األميني )) هو الذي بعث في األميين رسوال منهم ((اجلمعة قال: 

ومن آياته أن خلق لكم من  ((منهم ولكنه من أنفسهم أي من جنسهم، كما قال تعاىل:  عامة الناس فليس

من أنفسهم )) أي من جنسهم؛ والشك أن كونه من جنسنا أمت  (( :فمعىن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ))

يأكل  فإذا كان من جنسهم  يقبلون منه؛ ورمبا ال ,ألفه الناس وال ركنوا إليه ماألنه لو كان من املالئكة  ,يف النعمة

ويكون معهم يف أسواقهم ويف بيوم كان ذلك أبلغ يف  ,وينام كما ينامون ,ويشرب كما يشربون ,كما يأكلون

  املنة.

أي رسوال من أنفسهم تاليا عليهم  رسولهم )) (( صفة ثانية لـ يتلوا )) (( :مجلة يتلوا عليهم آياته )) ((وقوله:  

آياته؛ والتالوة هنا تشمل التالوة لفظا والتالوة معىن والتالوة حكما؛ التالوة لفظا يعين يقرأ الكتاب بينهم؛ التالوة 

عليه الصالة والسالم؛ والشك أن هذه الثالثة   امعىن يعين يعلمهم معانيها؛ التالوة حكما يعين يعمل بأحكامه

وأنزلنا إليك  ((فهو عليه الصالة والسالم يتلوه لفظا ويتلوه معنا قال اهللا تعاىل:  يتلوا )) (( :كلمة كلها حتتملها

كان النبي  (ويتلوه عليهم كذلك حكما، قالت عائشة رضي اهللا عنها:  الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ))



يعين   يتأول القرآن ) بنا وبحمدكصلى اهللا عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ر 

  طبقه .ي

  آياته الكونية أو الشرعية ؟  آياته )) ((قال: 

  شرعية، : الالطالب

  وهي الوحي الذي أنزله اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم . ,الظاهر أن املراد ا اآليات الشرعية: الشيخ

وأمرهم  ,حسا فقد أمرهم بالوضوء عند الصالة الطهارةأي يطهرهم، يطهرهم حسا ومعىن؛ أما  ويزكيهم )) ((

على النظافة عموما؛ وأما التزكية معىن فهو أنه طهر قلوم  حثبل  ,وأمرهم بإزالة النجاسة ,بالغسل من اجلنابة

القهم عليه الصالة والسالم حىت زكت نفوسهم وأخالقهم , وهذب أخمن الشرك والشك والنفاق وسوء األخالق

.  

يتلوا عليهم آياته  ((ليست تكرارا مع قوله:  يعلمهم الكتاب واحلكمة الحكمة ))يعلمهم الكتاب و  ((وقوله: 

ألن اإلنسان إذا تال عندك القرآن ال يعد معلما  ,والثاين تعليم؛ والتعليم أخص من التالوة ,ألن األول تالوة ))

مل الك، يعلمك إذا أقرأك إياه ولقنك إياه؛ فالنيب عليه الصالة والسالم كان يعلمهم الكتاب؛ والتعليم هنا ش

ومسي كتابا ألنه  ,يعين القرآن الكتاب )) ((عليم املعىن وتعليم احلكم أي العمل به؛ وقوله: تلتعليم اللفظ و 

فمن  , وذكرنا هلذا أمثلة,فهو فعال مبعىن مفعول؛ وقد تكرر علينا كثريا أن فعاال تأيت مبعىن مفعوالمكتوب؛ 

  وغراس مبعىن مغروس  ,فراش مبعىن مفروش: الطالب يستحضر فعال مبعىن مفعول ؟

  كتاب مبعىن مكتوب؛ هذا القرآن كتاب مكتوب؛ يف أي موضع كتب ؟   ,وبناء مبعىن مبين: الشيخ

  يف اللوح احملفوظ ؟  :الطالب

  ؟ : وغريه الشيخ

   .أيضابأيدي السفرة : الطالب

 ؛إن املراد بالكتاب هنا الكتابة :والكتب اليت بأيدينا؛ وقال بعض أهل العلم ,الكتب اليت بأيدي السفرة: الشيخ

فصاروا يكتبونه للرسول صلى اهللا عليه  ,وملا نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتابة ,ألن العرب كانوا أميني

مث انتشرت الكتابة فيهم؛ وتعلمون أن من مجلة الفداء  ,مث صاروا يكتبون بعض األحاديث ,يكتبون القرآن ,وسلم

الذي أخذ من أسرى بدر أن يعلموا صبيان أهل املدينة القراءة والكتابة؛ وأيد هذا القائل قوله بأن تعليمهم 

حنن ال مننع أن يكون املراد بالكتاب هنا  ,ولكن يف هذا نظرا ؛يتلوا عليهم آياته )) ((وله: الكتاب مستفاد من ق



الكتابة والقرآن مجيعا؛ ألن القاعدة عندنا يف التفسري أنه مىت احتملت الكلمة معنيني فأكثر وال منافاة بينهما فإن 

  . ةذا يكون املراد بالكتاب القرآن والكتابالواجب محلها عليهما؛ ألن كتاب اهللا عزوجل واسع املعىن؛ فعلى ه

وأنزل اهللا عليك  ((كما قال تعاىل:   ,كمة يعين السنةاحلسنة، أي القال بعض العلماء:  الحكمة )) ((وقوله: 

سالمية األشياء مواضعها؛ ألن الشريعة اإل ونوقيل: املراد باحلكمة أنه علمهم كيف يضع الكتاب والحكمة ))

وأيضا علمهم احلكمة اليت هي أسرار التشريع؛ ألن الشرع كما  يضع الشيء يف موضعه,تعلم اإلنسان كيف 

واحلكم هي األسرار واملعاين اليت تناط ا هذه األحكام؛ واإلنسان إذا  ,تعلمون أحكام وحكم؛ فاألحكام ظاهرة

معان سامية ال يدركها إال وأن الشريعة ذات  ,له أن الشريعة ليست هلوا وال لعبا سرار تبنيعرف هذه احلكم واأل

, سنة اليت يطلق عليها احلكمةالأي علمهم  ,من فتح اهللا عليه؛ وميكن أن نقول بأن احلكمة تشمل هذا وهذا

  يف دين اهللا . صريةرار الشريعة؛ وحكمها ليزدادوا بوعلمهم وضع األشياء مواضعها وأس

ويعني املعىن السياق؛ فتأيت  اللغة العربية لعدة معان,تأيت يف  :إن وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )) ((قال: 

وتأيت  ؛إن تنصروا اهللا ينصركم )) ((إن حصل من القرآن فهو أحب إلينا:  ؟ عبد اهللا يبني لنا مثاالإن شرطية و 

  ؛ أيضا نافية ؟

   )) إن هذا إال قول البشر ((مثل قوله تعاىل: : الطالب

إن هذا إال إفك  إن هذا إال سحر مبين )) (( (( إال:عالمة إن النافية يا إخوان أن تأيت بعدها  ,نعم: الشيخ

؟ أن تأيت بعدها  فعالمة إن النافية أيش إن هذا إال ملك كريم )) (( إن هذا إال قول البشر )) مفترى )) ((

  إال ؛ طيب هذا اثنني؛ 

   وتأيت خمففة من الثقيلة ؟

   صدورهم إال كبر ))إن في  ((: الطالب

هذه إن  ,هذه اليت معنا (( وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )) :ال هذه نافية أتت بعدها إال؛ معنا: الشيخ

وإم كانوا من قبل؛ وعالمة إن املخففة من الثقيلة أن تأيت الالم يف اخلرب، إذا أتت  :وأصلها ,خمففة من الثقيلة

  تأيت الالم، قال ابن مالك: إن كانوا من قبل لفي )) ((لة؛ عرفتم ؟ بعدها الالم فهي خمففة من الثقي

  وخففت إن فقل العمل     وتلزم الالم إذا ما مل ؛

  لفي ضالل )). (( :تلزم الالم وهي اليت هنا

   بقيت رابعة: وتأيت إن زائدة، تأيت إن زائدة ؟

  ...دانة ما إن أنتم ذهبوا  : الشاهد: بنو غالطالب



  : نعم هذا قول الشاعر: الشيخ

  ...دانة ما إن أنتم ذهبوا  بنو غ

وإن كانوا من قبل  (( :على كل حال ما أحفظ هلا مثال يف القرآن، اليت يف اآلية الكرمية هنا أي ما أنتم ذهبوا؛

 ,تأخرإن هذه خمففة من الثقيلة؛ وعالمتها ؟ أن تأيت الالم يف خربها أو يف امسها إن  :نقول لفي ضالل مبين ))

  املهم أن تأيت بعدها الالم؛ أفهمتم يا مجاعة ؟

يف ضالل مبني؛ لتقدير: وإن الشأن كانوا من قبل وا ,؟ امسها قيل: إنه حمذوف مقدر باسم ظاهر امسها أين هو

 الضمريوهذا هو الصحيح؛ فإذا كان اخلرب مجعا صار  ,وقال بعضهم: بل هو حمذوف مقدر بضمري مناسب

ن مبا يناسب ل لفي ضالل مبني؛ فيقدر ضمري الشأهذا فيكون التقدير هنا: وإم كانوا من قب املقدر مجعا؛ وعلى

  املقام .

 من قبل )) ((رسول صلى اهللا عليه وسلم؛ د على املؤمنني الذين بعث فيهم ضري يعو ال وإن كانوا )) ((: طيب

يعين أن الضالل حميط م كإحاطة ظرفية لليف  لفي ضالل مبين )) ((قبل أيش ؟ قبل بعث هذا الرسول؛ 

   .مبعىن بني :مبني لفي ضالل مبين )) (( :الظرف مبظروفه

   هنا غري جمرورة ؟ قبل )) ((: نقول لإلخوة املبتدئني بالنحو إن من حرف جر؛ و من قبل )) ((وقوله: 

  على الضم ؟  ةمبني :قبل: الطالب

 ((يبقى على بنائه، قال اهللا تعاىل:  ,عليها حروف اجلر ال يتغريويش تقولون يا مجاعة ؟ املبين ولو دخل : الشيخ

  .ومل يقل: من قبلِ  )) من قبلُ  ((؛ وهنا قال: ما قال: من حيثِ  سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ))

   ؟ كذب الذين من قبلهم )) ((لكن يف بعض األحيان جتر قبل فيقال: 

  وهنا مضاف؛  ةغري مضاف من قبل )) ((ألن : الطالب

  طيب إذا مىت تبىن على الضم ؟ إذا حذف املضاف إليه ونوي معناه؛ عرفتم ؟ هذا كالم النحويني .: الشيخ



هذه اآلية الكرمية فوائد؛ أوال: عظيم منة اهللا عزوجل على املؤمنني ببعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  يف: الشيخ

  من أين تؤخذ ؟ من تأكيد هذه املنة بالقسم .

  )) .على المؤمنين  ((ومن فوائدها: أن املنة ببعثة الرسول إمنا كانت على املؤمنني ألم الذين انتفعوا ا؛ لقوله: 

من فوائد اآلية: أن من مل يعرتف باملنة فهو كاملسلوب منها؛ أو فهو كاملسلوبة منه، من مل ينتفع باملنة صار  

  كاملسلوبة منه؛ ألنه خص املنة باملؤمنني .

لقد من اهللا ))  ((اهللا عليه باإلميان؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  ومن فوائدها: وجوب شكر نعمة اهللا على من منّ 

  املراد ذا اخلرب هو شكر نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على هذه املنة وأال يتعاظم اإلنسان يف نفسه .ألن 

ومن فوائد اآلية: الرد على األعراب الذين منوا بإميام وإسالمهم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا 

 يمكن عليكم أن هداكم لإليمان إن  يمنون عليك أن أسلموا قل ال تمنوا علي إسالمكم بل اهللا ((تعاىل: 

  كنتم مؤمنين )) .

من فوائد اآلية الكرمية: اللجوء إىل اهللا عزوجل بأن يثبتك على اإلميان؛ ألنه إذا كان هو املان به فهو الذي ميلك 

  فارجع إليه . ,ثبوته وزواله

مبعوثا من قبل اهللا؛ والرسول يشرف ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة الرسول عليه الصالة والسالم حيث كان 

أعظم من  هويعظم حبسب من أرسله؛ وهلذا يفرق الناس بني رسول السلطان ورسول اخلادم، رسول السلطان يرون

  رسول العادي .ال

إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: ثبوت رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله: 

. ((  

  من أنفسهم )) . ((فوائدها: إثبات منة اهللا عزوجل بكون هذا الرسول من جنسنا؛ لقوله:  ومن

قال اهللا تعاىل:  ملك )) لو ال أنزل إليه (( :السفهاء املعاندين الذين قالوا أوالئكويتفرع على هذه الفائدة: رد 

وال ميكن أيضا للبشر أن يتقبلوا  ,ألنه ال ميكن أن يعيش امللك بني البشر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال )) ((

  ممن كان من جنسهم . وامنه كما يتقبل

آيات اهللا،  مومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء العظيم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث كان يتلو عليه

  ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب واحلكمة  .

هذه اآلية الكرمية أيضا: حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على إبالغ الرسالة حيث كان يتلو عليهم ومن فوائد 

  آيات اهللا ويعلمهم الكتاب واحلكمة .



ألن اآليات مبعىن  آياته )) ((؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذه اآلية الكرمية: أن القرآن معجزومن فوائد هذ

  عينة له واليت ال تصلح لغريه؛ فهي آية هللا ال تصلح لغريه .والعالمة على الشيء هي امل ,العالمات

مع أن اهللا  )) ويزكيهم ((من فوائد اآلية الكرمية: جواز إضافة الشيء إىل سببه؛ من أين نأخذها ؟ من قوله: 

لكنه صلى اهللا عليه وسلم سبب للتزكية؛ ففي اآلية جواز إضافة الشيء  إنك ال تهدي من أحببت )) ((قال: 

؛ أما شيء ريق العقل أو طريق احلسأنه سبب إما عن طريق الشرع أو طبإىل سببه؛ لكن بشرط أن يكون معلوما 

  سبب فهذا ال جيوز .بمتوهم أنه سبب وليس 

مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو  أو لما أصابتكم (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

من عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا وليعلم المؤمنين 

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم هم للكفر 

  ب منهم لإليمان يقولون ما ليس في قلوبهم واهللا أعلم بما يكتمون )) .يومئذ للكفر أقر 

اليت مرت بنا أن اهللا سبحانه وتعاىل بني منته على  يف اآليةأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ سبق لنا : الشيخ

  عبد امللك ؟  ,املؤمنني ببعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤكدا إياها مبؤكدات

  مؤكدات؛  ثالث: الطالب

  وهي ؟ : الشيخ

  القسم والالم وقد؛ : الطالب

  أين القسم ؟ : الشيخ

  لقد؛ : الطالب

  ما الدليل عليه ؟ : الشيخ

  الالم؛ : الطالب

  أحسنت .: الشيخ

  أنفسهم )) . من ((ما معىن قوله: : الشيخ

  أي من جنسهم؛ : الطالب

   ؟ )) بعث في األميين رسوال منهمهو الذي  ((ما الفرق بني هذا وبني قوله تعاىل: : الشيخ

   ؛العرب : منهم منالطالب

  وأنفسهم من أنفسهم ؟  : من نفس العرب,الشيخ



  ؟  من اجلنس: الطالب

 ,ألم من جنس بين آدم؟ فمنهم ألم من العرب؛ من أنفسهم  واضح يا مجاعة ,بين آدم جنس: من الشيخ

  ليسوا من أقاربه . وإن كان بنو آدم غري العرب

   ؟ الكتاب )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

   ...مكتوب مبعىن : الطالب

   عنيني ؟املهل ميكن أن نقول إن اآلية تشمل  .عىن األول تكون فعال مبعىن مفعولمبعىن الكتابة؛ على امل: الشيخ

  ممكن؛ : الطالب

  هذا قاعدة ؟ يف هل تعرف : الشيخ

؛ ها عليها مجيعامحلالواجب ا فمعىن وال تعارض بينهالقاعدة عندنا أن الكلمة إذا احتملت أكثر من : الطالب

   سع.او كتاب اهللا سبحانه وتعاىل ألن  

  وأمشل. وسعذلك أألن  :الشيخ

  إن هذه ؟  وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )) ((قوله:  :الشيخ

   ؛: خمففة من الثقيلةالطالب

  متها يف هذه اآلية ؟ ما عال :الشيخ

  ة : الالم الفارقالطالب

   لفي ضالل مبين )). (( :ةالالم الفارق :الشيخ

  هل تعرف إلن معىن سوى التخفيف ؟  :الشيخ

  نعم هلا أربعة معاين؛ أن تكون نافية؛ خمففة؛ وأن تكون زائدة؛ وأن تكون شرطية .: الطالب

   ؟ ذكرنا للنافية عالمة ما هي :الشيخ

  إال  هاأن تأيت بعد: الطالب

  مثل ؟  :الشيخ

   هذا إال إفك مفترى )) إن(( تعاىل:  : مثل قول اهللالطالب

  متام. هذا إال إفك مفترى )) إن((  :الشيخ

   هذا الضالل هل هو ضالل عملي أو علمي أو مها ؟ لفي ضالل مبين )) ((قوله:  :الشيخ

  : املعنيني, الطالب



علمي وضالل عملي؛ ماذا تقولون ؟ صحيح؛ ألن العرب كانوا جهاال وكانوا غاوون يف العمل،  ضالل :الشيخ

  جهاال يف العلم غواة يف العمل .

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم  (( :هذا درس الليلة أو لما أصابتكم مصيبة )) ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

عطف  ها حرفيوقد مر علينا كثريا أن اهلمزة إذا ول ,رف عطفاهلمزة هنا تالها ح مثليها قلتم أنى هذا ))

أن العطف على ما  :أحدمها أن العطف على شيء مقدر يناسب املقام؛ والثاين فلعلماء النحو يف ذلك قوالن:

موضعها؛ وموضعها بعد حرف العطف؛ وقلنا إن هذا أسهل على  هذا الوجه تكون اهلمزة مقدمة عن سبق؛ وعلى

  وأحيانا قد يصعب على اإلنسان أن يقدر شيئا مناسبا . ,ال حيتاج إىل تكلف املقدر املعرب ألنه

ملا هذه هنا شرطية؛ ودليل كوا شرطية أا حتملت فعل الشرط وجوابه، فعل الشرط يف قوله:  لما )) ((وقوله: 

   .قلتم أنا هذا )) (( :وجوابه أصابتكم )) ((

إن   ((وملا تأيت على عدة وجوه؛ تأيت مبعىن إال، وتأيت مبعىن حني، وتأيت مبعىن مل، وتأيت شرطية؛ ففي قوله تعاىل: 

بل لما  ((يعين ما كل نفس إال عليها حافظ؛ ويف قوله تعاىل:  ,هذه مبعىن إال كل نفس لما عليها حافظ ))

إال قوم  ((؛ ويف قوله تعاىل: ةلكن هي مبعىن مل نافيق , وإن كان بينهما فرو هذه ملا مبعىن مل يذوقوا عذاب ))

ملا الواردة يف  ـ ملا هنا مبعىن حني؛ فهذه وجوه أربعة ل :فإن بعض العلماء قال نس لما آمنوا كشفنا عنهم ))و ي

  . كتاب اهللا عزوجل

أي  مثليها))مصيبة قد أصبتم  ((يعين حلت بكم  :أصابتكم أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها )) ((وقوله: 

بكم مثلها؛ وما هذه املصيبة ؟ هذه املصيبة ما حل م يف أحد؛ فإنه قتل منهم سبعون رجال على رأسهم  حل

قد أصبتم  ((أسد اهللا وأسد رسوله محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه عم النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقوله: 

 ,فإن يوم بدر قتل فيه من املشركني سبعون رجال ,هذا يشري سبحانه وتعاىل إىل ما حصل يف يوم بدر مثليها ))

  قد أصبتم مثليها )) . ((سبعني؛ وهلذا قال:  اوأسر منهم سبعون رجال؛ فسبعون مع سبعني ضعف

واألسر ليس القتلى  ,واملأسور سبعون مع أن املقتول سبعون, قد أصبتم مثليها )) ((فإن قال قائل: كيف قال: 

  ؟

حيصل به من اإلذالل مثل ما حيصل به من القتل ورمبا يكون أكثر؛ ألن املقتول يقتل ويسرتيح لكن  قلنا إن األسر

مبال وبني أن يفديهم  ,وبني أن يسرتقهم ,بني أن يقتلهم ا خيري اإلمام يف املأسورين بني أمور:املأسور يستذل؛ وهلذ

؟ الفداء مبال أو  ما هي ,، أربعة أمور؛ خيري اإلمام يف األسرى بني هذه األمور األربعةوبني أن يطلقهم ,أو أسري

 ((يعين األسر  حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق )) (( سلم؛ الرق؛ القتل؛ املن بدون شيء:بأسري م ,مبسلم



إن مل يكن مثله  ,كالقتل  إلذاللافاحلاصل أن األسر يف  )) أوزارها فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب

  فهو أشد منه ال يقصر منه؛ 

كيف أصبنا وحنن جنود اهللا ومع رسول   قلتم أنى هذا )) (( :هذه جواب ملا يعين إذا أصابتكم مصيبة قلتم )) ((

 وتأيت شرطية؛ ففي قولك: ,هذه أىن استفهامية أنى هذا )) (( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف تأتينا اهلزمية ؟ نعم

وهذا االستفهام  أنى هذا )) (( :يعين كيف يكون هذا ,ستفهامية؛ هذه شرطية؛ ويف مثل هذه اآلية اأىن تقم أقم

ولكنهم  ,للتعجب وال أظن أن يكون لإلنكار؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم ال ينكرون من قدر اهللا شيئا

  ليه وسلم؛ يتعجبون كيف يصيبنا هذا وحنن جند اهللا ومع رسول اهللا صلى اهللا ع

وهنا أمر اهللا نبيه أن يقول ومل يقل  هو من عند أنفسكم )) (( :قل هلم يا حممديعين  قل )) ((قال اهللا تعاىل: 

هو من عند أنفسكم؛ بل أمر نبيه أن  ))أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا (( عزوجل: 

مجيعا  هالقرآن كله مأمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول يبلغهم؛ وهذا األمر للتبليغ اخلاص؛ وقد قلنا إن

للناس؛ هذه واحدة؛ ويوجد بعض األشياء أو بعض األحكام أو بعض األخبار يؤمر ا النيب صلى اهللا عليه 

أي ما  هو )) (( :يعين قل هلؤالء الذين يقولون أىن هذا قل )) ((وسلم ليبلغها تبليغا خاصا؛ فهنا قال: 

أي منكم؛ ومن هنا للسببية أي بسببكم فأنتم السبب؛ وما هو الذي يظهر  من عند أنفسكم )) (( :ابكمأص

لنا من السبب ؟ هو ما حصل من النزاع واملعصية للنيب عليه الصالة والسالم حيث أمرهم أن يبقوا يف املكان 

لكنهم رضي اهللا عنهم وعفا عنهم ملا رأوا الذي عينه هلم سواء كانت الغلبة للمسلمني أو كانت الغلبة للكافرين؛ و 

 النيبفنزلوا من املكان الذي عينه  ,املشركني قد ازموا وأن املسلمني بدءوا جيمعون الغنائم ظنوا أن املسألة انتهت

ملا رأوا الثغر خاليا وهو من  صلى اهللا عليه وسلم هلم وحصل ما حصل؛ الذي حصل هو أن الفرسان من املشركني

وحصل ما أراد اهللا عزوجل؛ هذا معىن قوله:  ,كروا من وراء املسلمني واختلطوا م  ,سلمني حيميهم من وراءوراء امل

   .من عند أنفسكم )) ((

فهو قدير على  ,ملناسبةية ذه اجلملة يف غاية ما يكون من اختم اآل إن اهللا على كل شيء قدير )) ((مث قال: 

ذلك ولو شاء اهللا النتصر منهم  ((ولكنه مل يفعل ذلك حلكمة كما قال تعاىل:  ,أن ينتصر من هؤالء املشركني

أو ما أشبه  ,أو أنزل عليهم صواعق ,أو خسف م ,ألن اهللا لو شاء ألمام ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ))

هم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل اهللا فلن يضل أعمالهم سيهدهم ويصلح بال (( :ذلك

هذه عامة تشمل كل شيء،  :كل شيءإن اهللا على كل شيء ))  ((وقوله:  ويدخلهم الجنة عرفها لهم ))



, وال استثناء يف هذا وما كان معدوما فهو قادر على إجياده ,تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه

   العموم. 

قال: وخص العقل ذاته فليس عليها  ء قدير ))وهو على كل شي (( :وأما قول املفسر رمحه اهللا يف سورة املائدة

أن العقل ليس له تدخل يف صفات اهللا عزوجل؛ الثاين أن نقول: ماذا  :بقادر؛ فهذا ختصيص يف غري حمله؛ أوال

تريد بقولك: وخص العقل ذاته ؟ هل تريد أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يقدر أن يفعل، ال يقدر أن ينزل، ال يقدر 

اهللا قادر أيت يوم القيمة للفصل بني عباده, أم ماذا تريد ؟ إن أردت هذا فهذا خطأ, فدر أن يأن يستوي، ال يق

  ,على أن يفعل، على أن يستوي على العرش، على أن ينزل إىل السماء الدنيا، على أن يأيت للفصل بني عباده

بنفسه ما ال يليق به كاملوت  كما صح بذلك النقل؛ أم تريد بقولك: خص العقل ذاته؛ أنه ال يقدر على أن يفعل

ن القدرة إمنا تتعلق باملمكنات أما املستحيالت فهي ألوذلك  ,مثال؛ إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا

القدرة ه مستحيلة غري واقعة؛ هل ميكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا ؟ ال ميكن، هذا ال تتعلق ب

فكونك تفرض أن اهللا تعاىل ميكن أن  وهللا المثل األعلى )) (( :بالنقصأصال؛ واهللا عزوجل ال ميكن أن يتصف 

يتصف بالنقص ولكنه غري قادر عليه هذا خطأ عظيم، نقول هذا أصال غري وارد على القدرة كما قال السفاري 

   ؛" بقدرة تعلقت بممكن "رمحه اهللا: 

وإذا   ,الشيء ساكنا ال ميكن أن يكون متحركا ألنه إذا كان ,فالشيء املستحيل مستحيل ال تتعلق به القدرة أصال

قدر على أن جيعله متحركا صار غري لكن إذا  ,كان متحركا ال ميكن أن يكون ساكنا؛ و اهللا قادر على كل شيء

على كل ((  :؛ فهذا أصال ال يرد على العقل؛ فإذا نقولاأن يكون ساكنا صار غري متحركعلى وقدر  ,ساكن

  ا ال استثناء فيه .عموما مطلق ))شيء قدير 

   ...: السائل

هذا خرب إسرائيلي قد يكون صحيحا وقد يكون  ,صاحل أا متخض عنها اجلبل: على كل حال مسألة ناقة الشيخ

عصا معروفة من شجر  ,ى عليه الصالة والسالم, عصا موسغري صحيح؛ لكن هناك شيء يعين أبلغ من هذا

  معروف يلقيها يف األرض فتكون حية ويأخذها فتكون عصا .

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

منين وليعلم عند أنفسكم إن اهللا على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا وليعلم المؤ 

الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم هم يومئذ أقرب 



منكم لإليمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واهللا أعلم بما يكتمون الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لو 

  ت إن كنتم صادقين )) .أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم المو 

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

؛ أين اجلواب بد امللك ؟ شرطية؛ وعالمة ذلك ؟ أا اشتملت اجلملة على فعل شرط وجوابهملا هذه يا ع .هذا ))

  ؟ 

  قلتم أنى هذا )) . (( :اجلواب: الطالب

   ؟ (( أنى هذا )) :ما املراد باالستفهام: الشيخ

  التعجب؛ : الطالب

  تعجب أو اإلنكار ؟ : الالشيخ

  تعجب؛ : الالطالب

  والصحابة ال ميكن أن ينكروا قدر اهللا . ,إلنكار ؟ ألنه من قدر اهللا: ملاذا ال يكون لالشيخ

   ؟ من عند أنفسكم )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

  ؛ حصل هلم الذي حصل على اجلبل؛ وملا عصوا أمره أن يبقوا النيب صلى اهللا عليه وسلمملا أمرهم : الطالب

  عصيتكم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم .مبأنتم السبب وذلك  ))من عند أنفسكم ((  :يعين: الشيخ

   ؟ ))قل كل من عند اهللا  ((كيف جنمع بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل: : الشيخ

  ؛ من عندهمالسبب حصول من عند اهللا لكن  : املقدرالطالب

  وأضيف إىل اهللا باعتبار التقدير والقدر . ,فأضيف إليهم باعتبار السبب ,مجع: هذا الشيخ

؛ نعم: الطالبهل هذا العموم على إطالقه ؟  ,يا أمحد إن اهللا على كل شيء قدير )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  لكن بعضهم يقول إن العقل يدل على أنه ليس قادر على ذاته؛ 

  وما اجلواب على قوله ؟ : الشيخ

   ...: اجلواب الطالب

ألم إن أرادوا  ,خطأ على كل حالهو هو الذي ميكن أن يوجد أو ال يوجد؛  ,مكناملالقدرة تتعلق ب: الشيخ

مور املستحيلة وال تتعلق ا القدرة؛ وإن أرادوا األإن أرادوا بذلك صفات النقص فهذه من  ,خص العقل ذاته

  يستوي وال أن يتكلم فهذا خطأ .أن بذلك األفعال االختيارية أنه ال يقدر أن ينزل وال 

  ))... أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ



  أنى هذا )) . ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن اهللا وبخ الذين قالوا: 

إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه؛ يعين أننا ال نقول إن كمال  ويتفرع على هذا: جواز توبيخ من كان كامل اإلميان

  إميانه مينع أن نوخبه إذا فعل ما يقتضي توبيخه .

تم مثليها )) قد أصب ((ومن فوائد هذه اآلية: أنه من املستحسن أن اإلنسان يذكر مبا يهون املصيبة عليه؛ لقوله: 

.  

قل هو من عند أنفسكم ))  ((ومن فوائد اآلية: أنه ينبغي ملن أجاب غريه أن جييبه مبا مينع احتجاجه؛ لقوله: 

  يعين فأنتم السبب .

  قل هو من عند أنفسكم )) . ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات األسباب؛ لقوله: 

 ,م بأن اهللا تعاىل قد جعل على أيديهم مصيبة أكرب مما أصامومن فوائدها: منة اهللا على الصحابة رضي اهللا عنه

  قد أصبتم مثليها )) . ((ثال ما أصام؛ لقوله: بل هي مِ 

والقدرة صفة  )) إن اهللا على كل شيء قدير ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات اسم القدير من أمساء اهللا؛ لقوله: 

  . تستلزميتصف ا القادر متنعه من وصف العجز؛ وذكرنا فيما سبق ما 

فنقول: إن اهللا على كل  ,ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي إذا وصفتم اهللا بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه

فقد يكون  ,ما يشاء قديرإن اهللا على  :خالفا ملن قال: إن اهللا على ما يشاء قدير؛ ألنه إذا قال ,شيء قدير

؛ وأيضا إذا قلنا إنه على ما مفهوم العبارة أن ما ال يشاءه ال يقدر عليه؛ وهو قادر على ما شاء وعلى ما مل يشأ

إن اهللا ال يشاء أفعال العباد؛ فإذا كان ال يشاء أفعال  :يشاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا

 :ن، ثالثا: أننا إذا قلناقادرا على أفعال العباد؛ هذان اثنار إال على ما شاء لزم أن ال يكون العباد وقلنا إنه ال يقد

  إن اهللا على كل شيء قدير )) . ((يشاء قدير فقد خرجنا عما وصف اهللا به نفسه ألن اهللا قال:  على ما

اجلنة أهل آخر  يكونسلم بأنه فإن قال قائل: ما تقولون يف قصة الرجل الذي أخرب عنه النيب صلى اهللا عليه و 

  ؟ دخوال وأن اهللا يقول له: إين على ما أشاء قادر

أن هذا حديث عن مسألة وقعت؛ فإذا وقع شيء من األشياء وكان اإلنسان يستغرب  :فاجلواب على ذلك

وقع؛ أما أن أن اهللا ملا شاءه , يعين إن اهللا على ما يشاء قادر :كيف يقع هذا الشيء ؟ نقول له  :فقال ,وقوعه

  إن اهللا على كل شيء قدير . :فإن األوىل أن نقول ,طلق غري املقيد بفعلاملوصف النصف اهللا ب

  ؟, أليس كذلك اآلية تكلمنا عليها أول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا )) ((مث قال اهللا تعاىل: 



أنه وجد يف اجلملة فعل شرط وجوابه؛ فعل  هذه شرطية وعالمتها أو دليل أا شرطية :ما ما أصابكم )) ((

مسية؛ إذ تقدير الكالم: فهو بإذن وقرن بالفاء ألنه مجلة إ فبإذن اهللا )) ((وجوابه:  أصابكم )) ((الشرط قوله: 

  اهللا.

فإنه ملا التقى اجلمعان  ,يعين بالتقاء اجلمعني التقائهما يوم أحدوما أصابكم يوم التقى الجمعان ))  ((قال: 

ألن الكفار  ,نكبة أمام الكفار تعتربت النهاية أن هزم املسلمون واستشهد منهم سبعون رجال؛ وهذه صار 

أي أنه  ,فإن أبا سفيان قال يف ذلك اليوم: أعل حبل ,سيكون هلم يف هذه احلال سيطرة وعلو واستكبار كما وقع

  املسلمني الذين يعبدون اهللا.من ؟ على افتخر بعلو صنمه على 

؟ بإذن  بإذن اهللا القدري أو الشرعي فبإذن اهللا )) ((ي حصل يوم التقى اجلمعان يقول اهللا عزوجل: وهذا الذ

إذن اهللا ينقسم إىل قسمني: إذن شرعي، وإذن كوين؛ فما تعلق  , يعين اهللا هو الذي قدره؛ واإلذناهللا القدري

فإن هذا إذن كوين؛ وما تعلق  بإذني )) وإذ تخرج الموتى ((بالتكوين واخللق فهو إذن كوين، مثل قوله تعاىل: 

أم لهم شركاء  ((وقوله: آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون )) قل  ((الشرع فهو إذن شرعي مثل قوله تعاىل: ب

  ؟ إذنا شرعيا . يأذن إذنا شرعيا أو كونيا )) اهللاشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 

  فإذا قيل: ما الفرق بينهما ؟ 

واإلذن الكوين يكون فيما حيبه وما ال حيبه؛  ,أن الفرق بينهما أن اإلذن الشرعي يكون فيما حيبه اهللا :فاجلواب

  ؛ واإلذن الشرعي قد يقع وقد ال يقع؛ هذا الفرق بينهما.أن اإلذن الكوين يقع فيه املأذون به :والثاين

وليعلم  ((عليها قوله:  يعطفأي الباء للسببية؛ وهلذا صح أن  ,فهو كائن بإذن اهللا :أي فبإذن اهللا )) ((وقوله: 

يعلم؛ ألن أي ال جيوز قراءة أن تقول: ولْ  ,وال جيوز أن تسكن ,للتعليل ليعلم )) ((والالم يف قوله:  المؤمنين ))

  عروفة هي الم األمر؛ أما الم التعليل فهي مكسورة دائما .املالذي تسكن بعد حروف العطف 

وقالوا فيما أصام إنه بقدر اهللا ورضوا به،  ,يعين الذين صدقوا اهللا يف إميام وليعلم المؤمنين )) ((وقوله:  

وليعلمه  :يعين ,؛ والعلم هنا علم ظهور أو علم إدراك ؟ علم ظهور من أسبابه وهي املعاصي والتنازعوتابوا إىل اهللا

ن اهللا علم كل شي إىل يوم القيمة؛ وأيضا هذا العلم بعد ظهوره؛ أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت هللا عزوجل أل

ن فرقان؛ لثواب وال يرتتب عليه العقاب؛ هذاعلم يرتتب عليه الثواب؛ أما علم اهللا السابق فإنه ال يرتتب عليه ا

؛ الفرق الثالث: أن هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع؛ فهو علم بأنه وقع؛ وأما العلم األزيل فهو علم بأنه سيقع

وليعلم  ((وهناك فرق بني العلم بأنه وقع وبني العلم بأنه سيقع؛ هذه ثالثة أوجه وإال فإن كثريا من الناس يقول: 

  لكن العلم خيتلف من هذه الوجوه الثالثة . : بلى علمه,؟ فنقولأليس اهللا قد علمه المؤمنين ))



 ((وأما املنافقون قال:  ,بالوصف لمؤمنين ))وليعلم ا ((املؤمنني قال:  ؛وليعلم الذين نافقوا )) ((مث قال: 

فإن كثرا من املنافقني كان  ,فأتى بالفعل؛ وذلك ألن النفاق طارئ عليهم ))...  موليعلم الذين نافقوا وقيل له

وهلذا أتى بالفعل الدال على التجدد؛ وأيضا  ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا )) ((آمن مث كفر، كما قال اهللا تعاىل: 

  وقيل لهم تعالوا )) . ((ليناسب قوله: 

اجلربوع أو يربوع،  ةفقو إظهار خالف الواقع؛ ومنه مسي ناالنفاق يف األصل ه وليعلم الذين نافقوا )) ((وقوله: 

عل يف أقصى ذلك اجلحر طبقة وجي ,يدخل منه وخيرج منهظاهرا الريبوع من ذكائه إذا حفر له جحرا جعل له بابا 

من أجل إذا هوجم من باب اجلحر  ,فتبقى طبقة خفيفة جدا االنفتاح, , يعين خيرق إىل أن يصل إىل قريبخفيفة

ألا تكون سهلة عليها؛ فيكون هذه خمادعة أو غري خمادعة ؟ هذه خمادعة؛ ألن  ,خرج من هذه القشرة الرقيقة

  فيخرج الريبوع من هذه النافقة. عليه من الباب ال يدري أن هناك نافقة هجم الصائد إذا صاده، إذا أراد صيده مث

ال، هو يشبه ال لكن ال أدري هل تعرفونه أم ال ؟ معروف ؟  ,نعم هو حالل ؟ والريبوع حالل أو حرام ؟ حالل

: إنه وهو يقول عنه العامة ذيل طويل يف طرفه هدب,وله  ,قصرية لة, وأيدلكن له أرجال طوي ,الفأر إىل حد كبري

أما هو ال يتكلم؛ على كل حال أقول لسانه,  ؛ هذا على ... خيل ينطول رجلي ما حلقتفيقول: لو يدي  يرجتز

  .أصله من هذا, ألن فيه مكرا وخمادعةإن النفاق مأخوذ من هذا، 

 كان من املعارضني للخروج إىل فإن عبد اهللا بن أيب ,مثل من ؟ مثل عبد اهللا بن أيب وليعلم الذين نافقوا )) ((

 ,ولكن النيب عليه الصالة والسالم عزم على اخلروج مبشورة بعض الصحابة والسيما الذين مل يدركوا بدرا ,أحد

وأكدوا عليه باملشورة أن خيرج إىل  ,الذين مل خيرجوا يف بدر هم الذين أشاروا على النيب عليه الصالة والسالم

وحلقهم من حلقهم  ,ويف أثناء الطريق اخنزل عبد اهللا بن أيب بنحو ثلث اجلند ,منافقهمأحد؛ خرج الناس مؤمنهم و 

على األقل، إما  ))وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا ((  :من املؤمنني يوخبوم ويأمروم بالرجوع

 ,يعترب جهادا يثاب عليه املقاتل ثواب ااهدقتاال يف سبيل اهللا أو دفاعا عن أوطاننا؛ فالقتال يف سبيل اهللا قتال 

عن  ))أو ادفعوا ((  :جهادا ))تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا ((  :قيل هلم تال الدفاع حبسب نية املقاتل؛ فهموق

يس عندهم إميان مبا يف ألم ل ,؟ دفاعا الشك يف سبيل اهللا أو دفاعا ,أوطانكم؛ هم لو رجعوا ماذا يقاتلون

  . تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم )) (( :سبيل اهللا



وحلقهم من حلقهم من املؤمنني يوخبوم  ,ويف أثناء الطريق اخنزل عبد اهللا بن أيب بنحو ثلث اجلند: الشيخ

على األقل، إما قتاال يف سبيل اهللا أو  (( وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا )) :ويأمروم بالرجوع

تال الدفاع حبسب وق ,يعترب جهادا يثاب عليه املقاتل ثواب ااهددفاعا عن أوطاننا؛ فالقتال يف سبيل اهللا قتال 

عن أوطانكم؛ هم لو رجعوا  (( أو ادفعوا )) :جهادا (( تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا )) :قيل هلم نية املقاتل؛ فهم

(( تعالوا قاتلوا  :يس عندهم إميان مبا يف سبيل اهللاألم ل ,؟ دفاعا الشك يف سبيل اهللا أو دفاعا ,ماذا يقاتلون

جبان؛ واإلنسان خمذول ـ نعوذ باهللا ـ وهذه قولة رجل  في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم ))

وإن مل حيصل رجعنا  ,عدونفنحن مستمث إن حصل القتال  ,نعم نأيت نقاتل أو ندفع :الشجاع هو الذين يقول

وأا يف مثل هذا  لو )) ((سبق الكالم على قوله:  نعلم قتاال التبعناكم ))لو قالوا  ((حيث جئنا؛ وهلذا قال: 

 :هم للكفر يومئذلو نعلم القتال التبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإليمان ))  ((شرطية؛ تكون السياق 

وإن   ,هم لإلميانصرفوا فيه واخنزلوا عن املسلمني هم للكفر أقرب منانأي يف هذا الوقت أو يف هذا اليوم الذي 

  ولعل هذا يف بعضهم لكن هم للكفر أقرب؛  ,كان فيهم شيء من اإلميان

نشهد إنك  :مثل أم يأتون إىل النيب عليه الصالة والسالم ويقولون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم )) ((

أم مسلمون؛ فهم ـ والعياذ باهللا وحيضرون بعض الصلوات على  ,ال إله إال اهللا :ويذكرون اهللا فيقولون ,لرسول اهللا

أفواههم اإلسالم؛ قال اهللا الذي يف قلوم ؟ الكفر؛ والذي يف  ما ؛)) يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم(( ـ 

غريه مبا يكتم هؤالء؛ وهلذا أعلم من  وه ,واهللا أعلم مبا يكتمون من غريه واهللا أعلم بما يكتمون )) ((تعاىل: 

  يكتمونه وأم يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوم .أبدى اهللا ما 

، عامل مبعىن عامل )) أعلم ((خالف بني املفسرين؛ فمنهم من قال: إن واهللا أعلم بما يكتمون ))  ((ويف قوله: 

خوفا من أن تقع املفاضلة بني علم املخلوق وعلم اخلالق؛ ألنك إذا جئت بأفعل التفضيل فإن  ,مبا يكتمون

د على املفضل عليه؛ ولذا ولكن املفضل زا ,أن يكون بني املفضل واملفضل عليه اشرتاك يف األصل مقتضى ذلك

يفسرون أعلم بعامل، واهللا عامل مبا يكتمون؛ ولكن هذا القول  واهللا أعلم )) ((فسرون يف مثل هذه اآلية: جتده ي

واملعىن الذي أثبتوه اسم  ,التفضيل أم صرفوا اللفظ عن ظاهره؛ أليس كذلك ؟ ألن اللفظ اسم :ضعيف؛ أوال

أم إذا قالوا عامل مل مينع املشاركة  :وال جيوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إال بدليل؛ والثاين ,الفاعل، وبينهما فرق

فالن عامل وفالن عامل؛ لكن إذا قيل: فالن أعلم  :على وجه املماثلة، مل مينع املشاركة على وجه املماثلة بأنه يقال

فالن امتنعت املشاركة على وجه املماثلة لظهور التفضيل؛ فهم اآلن فروا من شيء ووقعوا يف شر منه، فروا من من 

لكن وقعوا يف معىن ال مينع  ,اشرتاك املفضل واملفضل عليه يف أصل املعىنأعلم على اهللا ألا تقتضي أن يطلقوا 



وال يستلزم ذلك  ا,اسم تفضيل على ظاهره أعلم ))و  (( :وهذا شر؛ إذا نقول إن ,املماثلةعلى وجه  املشاركة

لكن ميتاز اخلالق مبا خيتص به  ,وحنن نعلم أن هناك اشرتاكا يف العلم بني اخلالق واملخلوق ,شيئا مما ينزه اهللا عنه

 شك إن العلم الذي يوصف اهللا به له أو ألصله ثبوت يف املخلوق، فمثال اهللا واملخلوق مبا خيتص به؛ وإال فال

وهو علم  ,؟ وأنت تعلم؛ لكن علم اهللا أشد إحاطة منك وأسبق يعلم أن هذا العمود من احلديد وأنت تعلم أو ال

فيختص اخلالق بعلمه واملخلوق بعلمه؛ وهلذا  ,وعلمك ليس كإحاطة علم اهللا وليس أزليا وليس أبديا ,ال يزول

  وما أوتيتم من العلم إال قليال )) . ((قال اهللا تعاىل: 

فهو معروف  وأما ما يظهرونه من اللسان؛ أي مبا خيفون يف نفوسهم من الكفرأعلم مبا يكتمون ))  وله: ((وق

  للمسلمني وغري املسلمني .

   ما هو املعطوف عليه ؟ وقيل لهم تعالوا قاتلوا )) ((قوله تعاىل: : السائل

أو مجلة حالية على تقدير  نافقوا )) (( :علىإما أا معطوفة  )) وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم((  ,نعم: الشيخ

  أي وقد قيل هلم . ,قد

ال، غري : الشيخ وقعة األحزاب ؟االنتصار يف هل فيه إشارة إىل  قد أصبتم مثليها )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

أن ما  :ومل يقل: قد تصيبوه؛ والشيء الثاين وهذا فعل ماض, قد أصبتم )) (( :ألنه خالف الظاهر :صحيح أوال

ألن غزوة األحزاب ما حصل فيها إال قتل  اقع,وقع بعد غزوة أحد مثل غزوة األحزاب ما أصابوا مثليها يف الو 

  األحزاب مبا أرسل اهللا عليهم من الريح واجلنود؛  وانصرفت ,يسري جدا

  : يعين بالنسبة للنصر؟ السائل

  ومل يقل: قد تصيبون . قد أصبتم )) ((ألن اهللا قال:  ,ال ما يستقيم: الشيخ

   ...: السائل

لكن بالنسبة  , على حد سواءبالنسبة هللاهو من ابتدائه؛ أهون ما فيه شك أن إعادة اخللق : أي نعم, الشيخ

  . للمفعول املعاد أهون من املبتدأ للفعل نفسه أو

هم قتل منهم  , وأعداؤ قتل منهم سبعونهم ذكرهم أن اهللا قد من عليهم بأكثر مما حصل عليهم، : ال, الشيخ ...

  ؟ سبعون وأسر سبعون . كم يف بدر

   ؟ ...: فسرنا القول بأنه الكفر والشهادة بأنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, لكن السائل



يعين يدخل فيه ما ذكرنا من إظهار  ,مما ذكرنايعين هذا أعم  فيه,تدخل  ,تدخل يف هذا : وغريها؛ هذهالشيخ

قتال؛ مع أم يعملون أنه سيكون  )) لو نعلم القتال التبعناكم ((وكذلك من قوهلم:  ,اإلسالم وإبطان الكفر

  هذا بعيد . ,قتالرج إليهم املسلمون مث ال حيصل ألنه ليس من املعقول أن قوما يأتون من بالدهم ذا احلشد وخي

حنن معكم لكن ما  :هم يربرون رجوعهم من اجليش يقولون ,املراد منه تربيرا لرجوعهم؛ أي نعم: الشيخ ؟ ...

وا من , فإن أعداءهم جاؤ وكما قال األخ فيما يظهر أن كل إنسان عاقل يعلم أنه سيكون قتال ,نعلم قتاال

  وهم خرجوا إليهم . ,بالدهم حمشدين هلم

طالق يراد اإلعند قول المع أن ملاذا ذكر األفواه  ))ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم  ((قوله تعاىل: : السائل

   به قول اللسان ؟

يعين ملاذا مل يقل: يقولون ما ليس يف قلوم ؟ ألن القول عند اإلطالق إمنا يكون باللسان فما هو : الشيخ

انيا: أنه قول باللسان ال يصدقه القلب؛ والقول ن اهللا قال ذلك من باب التوكيد؛ ثلكن نقول أوال: أ اجلواب ؟

املطلق قول يصدقه القلب، القول الذي يقوله اإلنسان مطلقا يصدقه القلب ويكون فيه اعتقاد بالقلب ونطق 

  باللسان؛ لكن هؤالء ليس عندهم اعتقاد بالقلب إمنا يقولون بأفواههم فقط ما ليس يف قلوم .

(( وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا وليعلم المؤمنين  ن الرجيم:: أعوذ باهللا من الشيطاالطالب

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتاال التبعناكم هم للكفر 

إلخوانهم وقعدوا يومئذ أقرب منهم لإليمان يقولون ما ليس في قلوبهم واهللا أعلم بما يكتمون الذين قالوا 

لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا 

أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 

من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين))  خلفهم أال خوف عليهم وال هم يحزنون يستبشرون بنعمة

.  

وما أصابكم يوم  التقى الجمعان فبإذن اهللا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

 ما هو حمل اجلملة ؟ فبإذن اهللا )) ((قوله:  :هذا مبتدأ املناقشةوليعلم المؤمنين )) 

  جواب الشرط؛ : الطالب

  أين الشرط ؟ : الشيخ

   .ما أصابكم )) ((: الطالب

  ؟  : ملاذا اقرتنت بالفاءالشيخ



  ألا مجلة امسية؛ : الطالب

   ويش التقدير ؟: الشيخ

  : فهو بإذن اهللا.الطالب

   ما هي اجلمل اليت تقرتن بالفاء إذا وقعت يف جواب الشرط ؟: الشيخ

  : يفجمموعة : هي الطالب

  ومبا وقد وبلن وبالتنفيس؛امسية طلبية وجبامد    

فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين  (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم:  الطلبية مثل أيش يا آدم عمر ؟: الشيخ

  طلب .أمر, ؟ أكملوا فعل  هذه طلبية أليس كذلك ,إن غم عليكم فأكملوا) 

   هل املراد باإلذن هنا الكوين أو الشرعي ؟: الشيخ

  الكوين؛ : الطالب

  شرعي ؟ الملاذا ال يكون : الشيخ

  شرعية؛ : ألن الشرعي أمر وأحكام اهللا الطالب

  قدر، قدره اهللا عزوجل .موأما هذه فهي أمر : الشيخ

   هل هناك فرق بني اإلذن الكوين والشرعي ؟: الشيخ

  وأما الكوين فال بد أن يقع؛  ,اإلذن الشرعي قد يقع وقد ال يقع: الطالب

   آخر ؟ فرق: الشيخ

  أما اإلذن الشرعي فيتعلق مبا حيبه اهللا عزوجل؛  ,أن اإلذن الكوين يتعلق مبا حيبه اهللا ومبا ال حيبه: الطالب

  ألن اهللا ال يشرع إال ما حيب .: الشيخ

   نريد مثاال لإلذن الشرعي، يا فهد ؟: الشيخ

   اهللا ))أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به  ((: قوله تعاىل: الطالب

  مثال آخر ؟  .هأي ما مل يشرع: الشيخ

  آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون ))  ((قوله تعاىل: : الطالب

  متام .: الشيخ

أخونا قرأها بسكون الالم وهي بكسر الالم، هل جيوز أن تقرأ بسكون  وليعلم المؤمنين )) ((قوله: : الشيخ

  الالم ؟ 



  : ال, الطالب

   قراءة صحيحة سبعية ؟ ,قرأها بالسكون وليوفوا :؟ وليوفوا وليوفوا نذورهم )) ((أليس اهللا قد قال: : الشيخ

  هنا الالم لألمر؛ : الطالب

نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا  (( :أحسنت الم األمر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو مث فإا تسكن: الشيخ

  مما آتاه اهللا )) .ومن قدر عليه رزقه فلينفق  )) ((

ثالثة أحرف من حروف العطف إذا وقعت قبل الم األمر فإا تسكن؛ أما الم  ,ثالثة حروف للعطفعرفت 

  التعليل فإا تكسر دائما وال ميكن أن تسكن؛ 

  مثال ذلك ؟ : الطالب

ما تقول:  وليتمتعوا ))ليكفروا بما آتيناهم  ((يعين الزم أمثلة كثرية ؟  : هذه اآلية اليت معنا؛ غريها.الشيخ

  وليذكروا )) . كسر الالم؛ نعم ((بيتمتعوا يتمتعوا؛ تقول: ولِ ولْ 

وهو عامل عزوجل من قبل أن يقع  وليعلم المؤمنين )) ((كيف قال:   وليعلم المؤمنين )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   هذا األمر ؟

  إدراك؛ ينقسم إىل قسمني علم ظهور وعلم علم : الالطالب

  أصل العلم هو إدراك؛ إدراك : اصرب, علم الشيخ

  ؟ األزيل ه ظاهرا ؟ أما العلم : يعين يعلمالشيخ

  الذي مل يقع؛ : الطالب

ظهور, لكنه بعده علم    ,فهو علم أنه سيقع؛ إذا هو يعلم املؤمنني قبل إميام بالعلم األزيل وبعده أيضا: الشيخ

وهلذا ال يعاقب اهللا وال يثيب  ,أي نعم ,والعقاب هو علم الظهورالذي يرتتب عليه الثواب  ؟ ة، ثانياواحد هذه

  إال من امتحنه باألمر والنهي .

  . نأخذ فوائدها ؟ أخذنا فوائدها ؟ طيب وليعلم الذين نافقوا )) ((أظن وقفنا على 

   ))... وما أصابكم يوم التقى الجمعان   ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

ألن املؤمن  )) وما أصابكم فبإذن اهللا ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: تسلية املؤمن بقضاء اهللا وقدره؛ لقوله: 

  إذا علم أنه من عند اهللا رضي وسلم.

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى  ((فإن قال قائل: ما اجلمع بني هذا وبني قوله فيما سبق: 

  أنفسهم )) ؟ هو من عند هذا قل



يعين أنتم السبب؛ وأما  ,هما أن إضافتها إىل األنفس من باب إضافة الشيء إىل سببهبينقلنا اجلواب أن اجلمع 

إىل إذن اهللا فهو من باب إضافة الشيء إىل فاعله؛ الذي قضى هذا هو اهللا لكن السبب أنتم؛ وإذا  اإضافته

  ؟ فعل وتقدير . والثانية ,ة األوىل ؟ سببانفكت اجلهة زال التعارض؛ فاجلهة األول يف اآلي

 فبإذن اهللا )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا قد يقدر على عبده املؤمن ما يكرهه حلكم عظيمة؛ لقوله: 

المؤمن عبدي ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس  (ويف احلديث الصحيح أن اهللا قال: 

وهو أنه فتأمل اآلن أن اهللا عزوجل يفعل ما يكره املؤمن لكن حلكمة،  إساءته والبد له منه )يكره الموت وأكره 

  كل من عليها فان )) . (( :عزوجل حبكمته بالفناء على كل اخللق قضى

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلكمة فيما أصاب الناس يوم التقى اجلمعان؛ وأنه صار حمنة علم به املؤمن 

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما  ))، (( لو أطاعونا ما قتلوا ((؟ قالوا:  الكافر أو من املنافق؛ املنافقون ماذا قالوا من

وليعلم  ((رضينا باهللا ربا واستسلموا لقضاء اهللا وقدره فثبت بذلك إميام؛ لقوله:  :أما املؤمنون فقالوا قتلوا ))؛

  المؤمنين )) .

يصرب حىت يكون من املؤمنني أن فعليه أن يعترب و  ,كروه حمنة للعبداملة: أن املقضي ويتفرع على هذه الفائد

   .))الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون  ((: الصابرين

وقيل لهم  (( :أي مييز هذا من هذا ,يعلم املؤمنني والذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

  )) .... تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا 

أي بعد إميام؛ ومل  وليعلم الذين نافقوا )) ((من فوائد هذه اآلية أيضا: إثبات النفاق يف هذه األمة؛ لقوله: 

ما  ز, وحصل ا للمسلمني من العيربز النفاق إال بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت يف السنة الثانية يف رمضان

أي يظهرون أم مسلمون أو  ,ألم صاروا خيافون من املؤمنني فصاروا ينافقون ,جعل املنافقني يظهرون نفاقهم

  أم مؤمنون وما هم مبؤمنني .

ومن فوائد هذه اآلية: التحذير من النفاق؛ ويف اآلية األوىل: الرتغيب يف اإلميان؛ والذي مييز بني هذا وهذا هي 

  املنافقني سيأيت من أفعاهلم ما يدل على أم يف غاية الذم. قرينة احلال؛ فإن

يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ))  ((أن املنافقني من أكذب الناس؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: 

 قتال؛ كيف ذلك ؟ ألنيف هذا ألم يعلمون أنه سيكون وهم كاذبون  لو نعلم قتاال التبعناكم )) (( ويقولون:

أعداء املسلمني جاءوا من بالدهم تركوا أهليهم وتركوا بالدهم تركوا أمواهلم وهم يف غاية احلنق على الرسول عليه 

سالم عليكم  :هذه الصفة يرجعون يقولونستعداد؛ فهل يعقل أن قوما جاءوا على الصالة والسالم ويف غاية اال



يقولون  ((هم كاذبون فيه؛ وهلذا قال:  القتال التبعناكم ))لو نعلم  (( :؛ فقول املنافقنيان اهللا ؟ ال يعقليف أم

  )). بأفواههم ما ليس في قلوبهم

 هو الذيما تواطأ عليه القلب واللسان، القول عند اإلطالق  هو من فوائد هذه اآلية: أن القول عند اإلطالق

ألنه لو قال: يقولون لكان القول  ))يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم  ((يتواطأ عليه القلب واللسان؛ لقوله: 

يف األصل ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ لكن ملا كان هذا القول خيتلف فيه القلب عن اللسان قيده باألفواه 

   .يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم )) ((قال: 

من باب التأكيد  بأفواههم )) ((أن بعض املفسرين قالوا إن قوله:  :، القول األولنوذا التقرير يندفع عنا قوال

 : ألن القول ال يكونقالوا وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم )) ((فهو كقوله: 

إنه ملا قيد هذا القول باألفواه  :إال باألفواه؛ ويندفع به أيضا قول آخر أشد منه وهو القول بالكالم النفسي؛ قالوا

ال نفسيا وهو ما كان يف القلب؛ وهذا أخطر من األول؛ ألن هذا مبين على بدعة، بدعة أن هناك قو  دل على

هذا األشاعرة ومن وافقهم يف أن كالم اهللا هو املعىن القائم بالنفس؛ وقد أبطل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

اهللا يف النونية كما مر علينا قريبا؛  من تسعني وجها يف كتاب مساه " التسعينية " وأشار إليه ابن القيم رمحهالقول 

هو أن هذا القول ليس قوال مطلقا؛ ملاذا ؟ ألن القول املطلق ما تواطأ عليه  بأفواههم )) ((إذا الفائدة من قوله: 

  القلب واللسان .

ن فإيعين ، أن يكون له قصد يف قلبه فإنه الغميكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة وهي: أن من نطق بقول دون 

ال يؤاخذكم اهللا باللغو  ((من هذه اآلية، كما يشهد هلذا قوله تعاىل: هذا نأخذ أن هذا النطق الغ؛ ميكن أثر 

؟ ال يقع ألنه  وهذا يفيد جدا فمثال: طالق السكران في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان ))

ال يقع ألنه باللسان فقط؛ املوسوس ـ نسأل اهللا لنا ولكم العافية ـ يوسوس دائما  ؟ باللسان فقط؛ طالق املوسوس

ورمبا حىت يف الصالة يقول  : فالنة طالقيقول ,وهو على فراشه ومع زوجتهحيدث نفسه جتده و  ,أنه طلق زوجته

وهلذا  نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه ألف مرة فليس بشيء، ليس بشيء؛ ,هذا؛ ويعجز عن كبح نفسه

لو  قلت:؟  تولو تكلم :طالق، قال عليكإن الطالق ليس  :يستفتوننا كثريا من الناس يف هذه املسألة ونقول

هذا إغالق وال  :نفسي زوجيت طالق؛ نقولبريح واهللا أنا  :ألنه ما قصد؛ أحيانا يقول ,الطالق عليكتكلم ما 

يتيقن، أحيانا  من أجل أنحيدث قبل  مثل بعض الناس إذا شك هل أحدث أو ال ذهب ,طالق يف إغالق

ال,  :وأحيانا يذهب ميس ذكره ويرى أنه ينقض الوضوء مبس الذكر وما أشبه ذلك؛ نقول ,حيدث حبدث مسموع

يا أخي أنت ريح نفسك، أعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدة وهي: أن ال ننصرف من الصالة وال 



ما عندك ماء أو أن الوقت بارد أن د رحيا؛ ال تبلبل نفسك؛ افرض خنرج من املسجد حىت نسمع صوتا أو جن

ا أن تذهب تنقض الوضوء مث تبقى إم ,وأنت ماش على هذه الطريقة كلما شككت نقضت الوضوء مث توضأت

الشيء الذي ال يقصد يؤخذ من هذه اآلية ومن غريها أيضا من أن م هذا غلط؛ املهم تتوضأ باملاء البارد أو تتيم

ومن ذلك كما أشرت إليه طالق املوسوسني فإنه ال يعترب حىت لو  ,األخرى أنه ال عربة به، ال عربة به السنن

ليس عليكم طالق إال إذا ذهبتم إىل كاتب العدل أو إىل رئيس احملكمة  :نطق؛ أقول أحيانا يسألوننا فإذا قلنا هلم

   فال عربة به. ,قصد الطالق ؟ ما قصد الطالق؛ إذا هذا ده يرتعش أعوذ باهللا أعوذ باهللاجت ,ليكتب الطالق

  .(( واهللا أعلم بما يكتمون ))وله: من فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا عزوجل بسرائر األمور؛ لق

أعلم بما  ((؟ من قوله:  ومن فوائدها: حتذير العبد من أن يكتم يف قلبه ما ال يرضاه اهللا عزوجل؛ من أين يؤخذ

  يكتمون )) .

وقد   ,ولكن اهللا يعلم بذلك ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املنافقني حيرصون غاية احلرص على كتمان نفاقهم

خفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول يستخفون من الناس وال يست ((كشفهم اهللا بقوله: 

  وكان اهللا بما يعملون محيطا )) .

مية: أن املنافقني ال خري فيهم ال يف اجلهاد يف سبيل اهللا وال يف الدفاع عن املسلمني؛ من فوائد هذه اآلية الكر 

فهم ال خري فيهم ال يأتون للقتال يف سبيل اهللا وال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهللا أو ادفعوا ))  ((لقوله: 

  للدفاع.

  وما أشبه ذلك ؟ نبهنا عليه طيب. )) واهللا أعلم ((نبهنا على خطأ بعض العلماء يف قوله تعاىل: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اإلنسان تتغري أحواله فيكون يف حال أقرب إىل اإلميان من الكفر ويف حال أخرى 

   هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإليمان ))؛ ((بالعكس؛ لقوله: 

  ؟ االستدالل ؟ ما وجه الداللة من اآلية واستدل بعض العلماء ذه اآلية على زيادة اإلميان ونقصانه؛ فما وجه

كلما قرب اإلنسان لإلميان سوف يزداد إميانه، كلما بعد سوف ينقص؛ وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة؛ أن 

اإلميان يزيد وينقص؛ ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حىت يف العمل الباطن ؟ نعم يزيد يف هذا وهذا؛ 

لناس يكثر من األعمال الصاحلة فيزداد إميام؛ أما يف الباطن فكذلك يزداد إميان فالعمل الظاهر جند بعض ا

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو  ((اإلنسان بالباطن حبسب ما يكون عنده من البينات؛ فهذا ابراهيم قال: 

أخربه ثقة بنفس اخلرب واإلنسان يدرك حبسه أنه إذا أخربه ثقة خبرب مث  لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ))

  وهذا شيء مشاهد ما فيه إشكال . ,مث ثقة مث ثقة حيس بنفسه أنه كلما زاد املخربون ازداد إميانه



ولكن هل  )) هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإليمان ((ويؤخذ من اآلية الكرمية: أن الكفر ضد اإلميان؛ لقوله: 

وأما اإلميان  ا,ميان املطلق والكفر املطلق فال ميكن أن جيتمعجيتمع اإلميان والكفر يف قلب رجل ؟ نقول أما اإل

أن اإلنسان يكون فيه خصال  على مذهب أهل السنة واجلماعة االناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن جيتمع

  إميان وخصال كفر فيحب على ما معه من اإلميان ويكره على ما معه من الكفر .

فيه؛ لقوله:  حلكم وأن ال يطلق احلكم؛ بل حيرتسيف ا أنه ينبغي لإلنسان أن حيرتسأيضا: ومن فوائد اآلية الكرمية 

يومئذ  ((وهو ما يسمى يف عرف الدبلوماسيني التحفظ؛ ألن قوله:  لإليمان )) هم للكفر يومئذ أقرب منه ((

تقبل أيضا يغري اهللا حاله ورمبا يف املس ,ألنه رمبا أنه فيما سبق هم لإلميان أقرب ,احرتاز مما سبق ومما سيأيت ))

فيكون لإلميان أقرب؛ فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد بأن اإلطالق رمبا يأخذ احملكوم عليه 

على سبيل  ةلاهذا احلكم مطلقا؛ وافرض أنك تريد أن تعدل شخصا تقول إنه عدل، إذا أعطيته وصف العد

رتسون من هذا بذكر نده؛ لكن احلمد هللا اآلن الناس حيع اإلطالق فرمبا يفسق فيما بعد وتبقى هذه الوثيقة

ألنه إذا ذكر التاريخ وأنت عدلته يف هذا التاريخ فإنه ال لوم عليك يف املستقبل فيما لو اختلفت حاله  ,التاريخ

   ألنك إمنا تعدله يف ذلك الوقت، رمبا ختتلف حاله ويكون فاسقا بعد ذلك فما عليك منه.

وا عن أنفسكم الموت إن كنتم دوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤ قالوا إلخوانهم وقعالذين  ((مث قال: 

  هذه أيضا فيها فوائد ؛ ما درسنا التفسري؛ إذا يف املستقبل إن شاء اهللا . صادقين ))

لم وليع ((هنا بدل من الذين السابقة يف قوله:  :الذين الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا )) ((يقول اهللا عزوجل: 

كوا صفة أوىل بل هو املتعني؛ وذلك ألن و  الذين قالوا إلخوانهم )) (( ,أو صفة، أو صفةالذين نافقوا )) 

البدل يكون هو املقصود باحلكم، هو املقصود باحلكم انتبهوا للفرق، البدل هو املقصود باحلكم دون املبدل منه؛ 

 ,الذي يكرم؟ عمرو؛ إذا قلت: كل الرغيف ثلثه؛ الثلثفإذا قلت: أكرم زيدا عمروا؛ عمروا بدل من زيد؛ فمن 

وهلذا لو أكل النصف ألكل السدس بغري حق؛ فإذا قال أنت قلت يل: كل الرغيف ؟ قلت: لكين أبدلت وقلت 

ولصحاب الرغيف أن يطالبك بقيمة  ن يعترب أكال بغري حق؛ فتكون آمثا,ثلثه؛ فالسدس الذي أكلته زائدا اآل

  البدل هو املقصود باحلكم، كما قال ابن مالك رمحه اهللا يف األلفية: السدس؛ على كل حال

  التابع املقصود باحلكم بال    واسطة  هو املسمى بدال؛ 

األوىل، صفة؛ واسم املوصول يصح  الذين )) (( ؟ صفة لـ الثانية أيش الذين )) (( :وعلى هذا فتعني أن تكون

أي  إلخوانهم )) ((قوله:  )) الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا ((ق؛ أن يكون صفة ألنه بصلته يكون مبعىن املشت

إخوام ظاهرا؛ هذا هو الصحيح؛ وقال بعضهم: إلخوام يف النسب؛ واملعىن األول أصح ألم ال خياطبون 



وليس كل من استشهد أخا لواحد من  ,إخوام يف النسب فقط بل خياطبون كل من استشهد يف غزوة أحد

النيب صلى  ذننني كأم مؤمنون؛ وهلذا ملا استؤ ألن املنافقني مع املؤم ,فيكون املراد بإخوام أي ظاهرا املنافقني؛

إذا فهم ظاهرا إخوان وأصحاب؛  ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) (اهللا عليه وسلم يف قتلهم قال: 

  ألم يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر. ,الصواب املراد إلخوام ظاهرا إلخوانهم )) (( :فلهذا نقول

واهللا سبحانه وتعاىل يسمي املتخلفني عن القتال قعودا فقال:  ,قعدوا عن أيش ؟ عن القتال وقعدوا )) ((وقوله: 

فسمى املتخلفني عن  ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا )) ((

ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ولكن اهللا   وقيل اقعدوا مع القاعدين )) (( ((: ؛ وقال تعاىلةالقتال قعد

   كره انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ))

وقد  :يف حمل نصب على احلال بتقدير قد أي وقعدوا )) ((يعين عن القتال؛ واجلملة يف قوله:  )) وقعدوا ((إذا 

قالوا وقعدوا؛ ألن قوهلم حال كوم قعودا أشد؛  :يعين ,قعدوا؛ وهذا أوىل من أن جنعل اجلملة معطوفة على الصلة

  فهم مجعوا بني األمرين بني السوء يف القول والسوء يف الفعل؛ 

ني أشاروا بعدم بأي شيء يطيعوم ؟ بعدم اخلروج ألن املنافق لو أطاعونا ما قتلوا )) ((؟ قالوا:  ماذا قالوا

ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم والصادقني من املؤمنني أبوا إال أن خيرجوا؛ ويف أثناء الطريق اخنزل عبد  ,اخلروج

 ((ويف قراءة: لو أطاعونا ما قتلوا ))  ((فتخلفوا ـ والعياذ باهللا ـ وهلذا قال:  ,اهللا بن أيب ومن معه بثلث العسكر

  بالتشديد.  ما قتلوا ))

  
  

  

 



 ,بأي شيء يطيعوم ؟ بعدم اخلروج ألن املنافقني أشاروا بعدم اخلروج (( لو أطاعونا ما قتلوا ))قالوا: : الشيخ

ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم والصادقني من املؤمنني أبوا إال أن خيرجوا؛ ويف أثناء الطريق اخنزل عبد اهللا بن أيب 

 (( ما قتلوا ))ويف قراءة: (( لو أطاعونا ما قتلوا )) فتخلفوا ـ والعياذ باهللا ـ وهلذا قال:  ,ومن معه بثلث العسكر

اهللا عنه فإنه مثل مثل محزة رضي  ,على سبيل املبالغة؛ ألنه حصل يف الذين استشهدوا حصل فيهم متثيل بالتشديد

 )) قتلوا (( :؛ فنقولهاما بلعت اضمهكبده ومضغتها ولكن مل تستطع أن   تبنت عتبة أخذ به, حىت إن هند

  فأمرها ظاهر. قتلوا )) (( :ملا فيه من املثلة؛ أما ,بناء على أن هذا التقتيل فيه مبالغ فيه

فادرءوا عن أنفسكم الموت إن   ((يعين يا حممد هلؤالء:  قل )) ((قال اهللا تعاىل:  لو أطاعونا ما قتلوا )) ((

؟ اجلواب: ال؛ إن كنتم  يعين هل أنتم ملا ختلفتم هل أنتم جنومت من املوت ,مبعىن ادفعوا :ادرءواكنتم صادقين )) 

صادقني فادرءوا عن أنفسكم املوت إذا جاءكم املوت، ال يستطيعون هذا، ال يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم 

 أن من ختلف ال ميوت يعين إن كنتم صادقني يف ,هذا من باب التحدي إن كنتم صادقين )) ((املوت؛ وقوله: 

  فادفعوا عن أنفسكم املوت؛ 

واجلواب أم ال يستطيعون ذلك؛  إن كنتم صادقين )) ((أي ادفعوها  قل فادرءوا عن أنفسكم الموت )) ((

 (( لو أطاعونا ما قتلوا ))تأكيد كذم يف قوهلم:  إن كنتم صادقين )) ((ويف ختم هذا التحدي ادرءوا بقوله: 

  هم لو ختلفوا فاملوت سيأتيهم . :يعين

   لو قصد املوسوس الطالق ؟حىت يقع  هلطالق املوسوس : السائل

  ؛ : ال لو قصد يروح للمحكمة ويطلقالشيخ

   ؟ لرييح نفسه فهل يقع: قصدي السائل

  ال ما يصري طالق؛ : الشيخ

  ؟ ق طالاللكن طلق قاصدا : السائل

طلقت  لطالق فرارا من الطالق؛ اآلن هذا املوسوس لو سألته هلهو قاصد ا ,عليه غصباأبدا قاصدا : الشيخ

  باختيار ؟ 

  : هو شاك يف الطالق فطلق لريتاح, السائل

   .: ال, يريح نفسه بأن األصل عدم الطالقالشيخ

  .: والطالق الثاين ما يعترب السائل

  : أبدا ما يعترب. الشيخ



  ما معىن قولكم خصال الكفر ؟ : السائل

اثنتان في الناس هما به  (رة مثال قول الرسول عليه الصالة والسالم: فكالكفر يعين األشياء امل: خصال الشيخ

   ,هاتان خصلتان والنياحة على الميت ) ,الطعن في النسب :الكفر

   ؟ صفات: هي السائل

  صفات أو عمل .: الشيخ

  : مثل لو ترك الصالة ؟ السائل

أدلة  فيهألن ما هو أصغر؛ ال هو كفر أكرب  ,عن امللة ألن فيها أدلةال ال، ترك الصالة كفر أكرب خمرج : الشيخ

  من القرآن  والسنة .

   ؟ظاهرهم اإلسالم  ,الذين قالوا إلخوام إخوام من النسب أو إخوام يف الظاهر: السائل

  والصحيح أنه إخوام يف الظاهر؛  ,إخوام يف النسب :قلنا إن بعض العلماء قال: الشيخ

   ما يطلق على إخوام الذين قتلوا أيضا ؟: ئلالسا

  ما قتل أحد من املنافقني، كل الذين استشهدوا يف أحد كلهم مؤمنون خلص .: الشيخ

كان اإلسالم ضعيفا   إذالكن  ,نفاقهم يف حال ظهور اإلسالم كتم حيرصون علىن املنافقني  أفائدة يف: السائل

  النفاق, يظهرون 

  نعم صحيح . ,يظهرون الكفريظهرون الكفر ؟ : الشيخ

   ؟ أنه يكون أقرب لإلميانحال معصيته يف  العاصيهل يصح أن يقال إن : السائل

 ,كما أن مجيع الطاعات إميان  ,ألن مجيع املعاصي كلها خصال الكفر، كل املعاصي كفر ,ما فيه شك: الشيخ

   .على كل املعصية كفر إال بالدليل لكننا ال نطلق

  يستدلون ذه اآلية, أن صاحب الكبرية بني منزلتني لون باملنزلة : الذين يقو السائل

يف منزلة بني منزلتني بني منزلة الكمال والنقص؛ لو كان هذا أنه ال تظنوا  ,من اإلميان هرجونبس هم خي: الشيخ

بني املنزلتني اليت ة لكننا نقول املنزل ,ويف اآلخرة يف النار مرة, مرادهم لكان صحيحا؛ لكنهم خيرجوم من اإلميان

   .ة الكمال ومنزلة النقص قلنا صحيحإنه يف منزلة بني املنزلتني بني منزل :؛ لكن لو قالواتريدون ال نوافقكم عليها

: الشيخ ؟انتقضوضوءه وتعمد احلدث قلنا إن إذا أحدث اآلن قلنا أن طالقه ال ينفذ, لكن املوسوس : السائل

ألنه سبب؛ أما  ,لو أكره احملدث على أن حيدث وأحدث انتقض وضوءه واحملدث حىت فعل,ألن احلدث معلوم 

  أما احلدث فإنه سبب مرتب عليه الوضوء . ؛) إذا نكحتم ثم طلقتم (: هو موكول إىل اختيار اإلنسانفالطالق 



قلنا أن املطلق إذا مل يقصد املعىن ال يقع ألنه ميلك هذا شيئا وال يتعلق به حق الغري, عكس ما لو تعلق  :السائل

   به حق الغري مثل القذف ؟

 ,ال، العدوان على الغري حىت لو هو جاهل، العدوان على الغري ما يعذر فيه ال جبهل وال نسيان وال إكراه: الشيخ

  ن يضرب شخصا فإنه يؤخذ به؛ حىت لو أكره إنسان شخصا على أ

  : لكن قلنا: ما مل يقصد بقوله, السائل

ويقول أنا ما قصدت، أنا أردت أن  أما لو واحد يسب شخص ,نفسهباإلنسان الذي يتعلق  القولاملراد : الشيخ

  أمدحه. 

   غري ؟الحق  يتعلق بهالطالق : حىت السائل

 ,ال أريد الطالق : أنالكن املرأة لو قالت ,حق املرأةه ببيد الزوج، صحيح أنه يتعلق أنه لكن األصل : الشيخ

  وطلقها فله ذلك ألنه بيده .

العصيان من خصال الكفر واهللا سبحانه وتعاىل فرق بني العصيان والفسوق والكفر يف قوله أن قلنا : السائل

   وفرق بني هذه الثالثة ؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان )) ((تعاىل: 

ان وإذا ذكرت وحدها صار هلا معىن؛ فمثال اإلمي ,هناك كلمات إذا ذكرت مع غريها صار هلا معىن: الشيخ

وإن انفرد أحدمها صار مبعىن واحد؛ فإذا قيل:   ,اإلسالم له معىن واإلميان له معىن واإلسالم إذا ذكرا مجيعا صار

   .طالق فيكون هذا مبعىن هذاعند اإلكفر وفسوق وعصيان؛ أو فسوق وعدوان؛ أو إمث وبغي خيتلف؛ أما 

   إن املعاصي من الفسوق ؟ : إذا نقول:السائل

لكن خصلة كفر ما هي كفر خمرج؛ وهلذا قيدنا ذكرنا لكم ولكن ال نطلق على  ,نعم املعاصي فسوق: الشيخ

   نسان يتبع هواه فيه.اإللكن هي من خصال الكفر  ,إذا أطلق عليه الشرعإال املعصية أا كفر 

لها باال  يلقي الكلمة ال يلقي ( :ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلمخذ اإلنسان بالقول اما يؤ قلنا:  :السائل

   ؟ كيف جنمع )يهوي بها في النار 

يهوي وهلذا  ,لكنه ما اهتم ا ال يلقي هلا باال؛ فهو متعمد ,ألن امللقي بالكلمة متعمد , جنمع بينهانعم: الشيخ

وفرق بني  ألقى هلا باال,ما  أو أبعد ما بني السماء واألرض؛ ففرق بني املتعمد الذيا يف النار سبعني خريفا, 

  مل يقصد . من

ال؛  :هل يكون كذابا قال :وقيل ,نعم :املؤمن جبانا قاليكون سئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم: هل : السائل

   ؟أفراد األفعال هذا حيمل على الدوام أو 



فإذا كذب اإلنسان مرة صار فيه خصلة من خصال  ,الكذب من خصال املنافقني: ال, حىت أفراد األفعال, الشيخ

   .املخرج عن امللةعىن امليعين ب ,؛ ولكنه حىت لو كان كذابا يف كل أوقاته ما يكون كافرا كفرا مطلقاالنفاق

   ؟ ارتفع عنه اإلميانقال: ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم النفاق, إىل لكن ما يرتفع عنه اسم اإلميان : السائل

 يقتضياجلماعة أن ما ذكر فيه نفي اإلميان وليس كمال اإلميان؛ مذهب أهل السنة و   ؛ يرتفع عنهال ال: الشيخ

  اإلميان فاملراد به نفي الكمال .

املنافقون قالوا إلخوام؛  قالوا إلخوانهم )) ((وهنا يقول:  إنما المؤمنون إخوة )) ((قال اهللا عزوجل: : السائل

   هل يصح أن نقول املنافق أخ املؤمن ؟

يصلون إىل جنب بعض؛ واحد يصلي وهو يأيت اثنان  ...ظاهرا، ظاهرا؛ أما املؤمنون إخوة ظاهرا وباطنا؛ : الشيخ

كلهم يف صف واحد وخلف   ,وةهم ظاهرا إخ له,والثاين يصلي مؤمنا باهللا خملصا  ,ال يؤمن باهللا لكن مع الناس

  إمام واحد .

   ؟ هم للكفر يومئذ أقرب )) ((كما يف قوله تعاىل: أو من خصال الكفر  املنافق هل كفره مطلق : السائل

املنافقني مل يكفر كفرا مطلقا ويصري أقرب، طلق؛ ميكن قد يكون بعض املالكفر  هاملنافقون ؟ الظاهر أن: ال الشيخ

   من األصل ليس قريبا من اإلميان. ,وبعضهم كافر كفر مطلقا من األصل ,ري أقرب للكفريص

 مثل الذي معنا باآلية يا شيخ, يعين أخوة ظاهرة؟ وإلى عاد أخاهم هودا )) ((: عزوجل : قولهالسائل

كذب أصحاب األيكة  ((وهلذا انظر إىل أصحاب األيكة يف سورة الشعراء قال:  : ويش تقولون ؟ نسبا,الشيخ 

أما أهل مدين أيش (( إذ قال لهم شعيب )) ملا كانوا ليسوا من قومه قال:  رسلين إذ قال لهم شعيب ))الم

  وإلى مدين أخاهم شعيبا )) . ((قال هلم ؟ 

   ...: هذا املقام يقتضي التفريق بني املؤمنني واملنافقني, السائل

حنن خملصني لكم  :فيقولون ,ويصلون مع الناس ويتصدقون ,وأم يد واحدة ,املقام هم يدعون أم إخوة: الشيخ

  وحنن إخوة لكم .

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهم  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

م وال يرزقون فرحين بما آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أال خوف عليه

هم يحزنون يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا هللا والرسول 

من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 



بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل فانقلبوا 

  واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم )).

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  .طيب )) ...الذين قالوا إلخوانهم  ((مناقشة ؟ فوائد ؟ من قوله:  هفي ))

: قوله قول يفالأين مقول  الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

   قالوا إلخوانهم )) ؟الذين ((

   لو أطاعونا ))؛ ((قوله: : الطالب

  لو أطاعونا هذا مقول القول .: الشيخ

   من اإلعراب ؟ وقعدوا )) ((قوله:  موضعوما : الشيخ

  وقد قعدوا؛  تقدير الكالم: على احلاليف حمل نصب : الطالب

  ؟ قالوا )) ((أال جيوز أن تكون معطوفة على  .: متامالشيخ

 :الطالب ما هي إعراا ما أريد املعىن ؟ لو هنا ما نوعها ؟ لو أطاعونا ما قتلوا )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  شرطية؛ 

   شرطية إعراا شرطية؛ فعل الشرط ؟: الشيخ

  . أطاعونا )) (( :الطالب

  وجوابه ؟ : الشيخ

  ما قتلوا )) . ((جوابه:  :الطالب

   هل تأيت لغري الشرط ؟ وغريها ؟ ,لو تأيت لعدة معاين منها أن تكون شرطية: الشيخ

  مصدرية؛  :الطالب

  مصدرية مثل ؟ : الشيخ

   ودوا لو تدهن فيدهنون )) ((قوله تعاىل:  :الطالب

  تدهن .أي ودوا أن : الشيخ

   اجلملة هذه ؟إن كنتم صادقين ))  ((قوله تعاىل: : الشيخ

  مجلة امسية؛  :الطالب

  ما هي ؟  إن كنتم صادقين )) (( :كيف امسية وهي مبدوءة بالفعل ؟ اجلملة: الشيخ



  شرطية؛  :الطالب

  ؟  أين فعل الشرط: الشيخ

  .فعل الشرط: كنتم  :الطالب

  أين اجلواب ؟ : الشيخ

اختلف فيه: فيل مثل هذا الرتكيب ال يكون له جوابا, وقيل اجلواب حمذوف تقديره: إن كنتم اجلواب  :الطالب

  صادقني فادعوا على أنفكم باملوت 

وبعضهم يقول إا ال حتتاج إىل جواب ألنه علم  ,فيها قوالن؛ بعضهم يقول إن اجلواب حمذوف: صحيح, الشيخ

  . هللاوهذا اختيار ابن القيم رمحه ا سبق؛مما 

((  ))قالوا  ((يف هذه اآلية من الفوائد: التنديد ؤالء الذين مجعوا بني قبح الفعل وقبح القول؛ يؤخذ من قوله: 

  , قبح الفعل من كوم ؟ وقعدوا ))

   ؛)) قعدوا(( : الطالب

  .)) لو أطاعونا ما قتلوا ((والقول من قوهلم: : الشيخ

لو أطاعونا ما  ((ومن فوائدها: أن هؤالء مع قبح قوهلم وإدخال الندم على قومهم اعرتضوا على القدر؛ لقوهلم: 

  قتلوا )) .

ومن الفوائد أيضا: اإلشارة إىل أن مثل هذا القول عند حلول القدر ال جيوز؛ ألنه سيق يف سياق الذم؛ وهو  

فال تقل لو أني  (بعد بذل اجلهد  :يعين إن أصابك شيء ) (كذلك؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

فإن هذا ال بأس  ,أما لو قاله اإلنسان خربا ال اعرتاضا على القدر وال ندما على ما وقع)  كان كذا وكذالفعلت 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وألحللت  (به، ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

 :وأن لو هنا استعملت يف متين اخلري؛ بل نقول ,يس هذا من باب التمين كما ذهب إليه بعض العلماءولمعكم ) 

  قد تقول للشخص: لو زرتين باألمس ألكرمتك، وما أشبه ذلك تريد بذلك اخلرب؛  ,هي خرب؛ وهذا يقع كثريا

 ,ا على القدر؛ فهذا ال جيوزوجوه؛ الوجه األول: أن يكون اعرتاض ذا فنقول إن استعمال لو يكون علىوعلى ه

: أن يكون مثارا للندم والتحسر فهذا ال جيوز أيضا؛ ألن ةوهو منازعة للرب عزوجل يف قضائه وقدره؛ احلال الثاني

 )؛ إن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا (النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عنه فقال: 

وليس فيه منازعة لقدر اهللا  ,؛ فهذا ال بأس به؛ ألنه ال حيمل اإلنسان على الندملواقععن االثالث: أن يكون خربا 

  وهو يقع كثريا يف كالم الناس . ,عزوجل



فادرءوا عن قل  ((اآلية: حتدي هؤالء الذين قالوا هذا الكالم بدفع املوت عنهم؛ لقوله: هذه ومن فوائد 

  أنفسكم الموت )) .

إذ لو أمكن وقوعه مل يكن  ,ألن ما وقع التحدي به فإنه ال ميكن وقوعه ,املوتومن فوائدها: أنه ال ميكن درء 

يا معشر الجنس واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من  ((تعاىل:  ي به فائدة؛ ومن هنا نعرف أن قول اهللاللتحد

على ال يصح تنزيله على وصول الناس اآلن  أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان ))

 ,أعماق الفضاء وإىل الكواكب، وإىل أعماق الكواكب كما زعم بعضهم حينما وصل الناس إىل القمر وحلوا به

والسلطان العلم؛ فهؤالء أوتوا  ال تنفذون إال بسلطان )) ((إن هذا مما دل عليه القرآن؛ ألن اهللا قال:  :قالوا

فالقرآن يف اآلية  ,احلقيقة حتريف للقرآنيف ولكن هذا  فالقرآن شاهد لذلك؛ ,علما حىت وصلوا إىل ما وصلوا إليه

يسأله من في السموات  (( كل من عليها فان )) ((: بدليل أن اهللا سبحانه وتعاىل قال ,هذه إمنا هو للتحدي

السموات  يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار )) (( واألرض كل يوم هو في شأن

فإذا انشقت  )) (( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس تنفذون إال بسلطان )) ((واألرض فانفذوا ال 

ون يوم القيمة ما هو كوي ,املراد بذلك مىت ؟ التحديأن وهذا كله يدل على  كالدهان )) السماء فكانت وردة

؛ واآلية فيها التحدي يف السمواتهؤالء لو نفذوا من أقطار األرض مل ينفذوا من أقطار  :يف الدنيا؛ وهلذا نقول

حيدث؛ ما نصوص القرآن من أجل أن نقول إا دالة على ما حدث أو  واملهم أنه ال ينبغي أن خنضعهذا وهذا؛ 

إن ما حدث أو حيدث إذا قامت الرباهني على صدقه فإنه ال حيتاج إىل أن نقحمه يف داللة القرآن؛  :بل نقول

لو كنا نقحم كلما جاء أو كلما حدث من العلوم يف , و صحيحنقول هذا شيء وقع وشهد به كل الناس فه

الوقت احلاضر يف القرآن لكنا حنمل القرآن ما ال حيتمل؛ وليعلم أن تفسري القرآن تعبري عن إرادة اهللا ذا الكالم 

ست هينة؛ ؛ فمن فسره بغري ما يظهر من مراده فهو كاذب على اهللا مفرت عليه؛ فاملسألة ليأو تعبري عن مراد اهللا

كذب على الناس؛ لكن ال كأنا قد أبيح لنفسي أن أفسر كالم واحد من الناس وليس كذبا على اهللا   :يعين

أستبيح لنفسي أن أقول يف كتاب اهللا ما مل نعلم أن اهللا أراده؛ فاملفسر يشهد على اهللا بأن اهللا أراد كذا؛ فليحذر، 

  فليحذر من هذه املسألة .

ة: جواز بل تكليف النيب عليه الصالة والسالم تكليفا خاصا بإبالغ شيء من القرآن أو من فوائد اآلية الكرمي

ن أنفسكم املوت إن  ادرءوا ع :فقليعين أنت جادهلم وحتدهم  قل فادرءوا )) ((جمادلة أحد من الناس؛ لقوله: 

  . كنتم صادقني



فإنه  الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: معاملة الناس مبا يظهر من حاله؛ لقوله: 

ألنه ليس كل من قتل يف أحد يكون  ,أخوة النسب السبق لنا أن قلنا إن الصواب يف األخوة هنا األخوة الظاهرة 

  املنافقني . ءله قرابة هلؤال

 قتلوا )) (( )) و لواقتّ  ((فيها قراءتان:  أمواتا )) وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا ((مث قال اهللا عزوجل: 

  كالمها سبعيتان؛   ب ))تحسِ  (( وب )) تحسَ  ((وكذلك 

اخلطاب هنا إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه اخلطاب إليه؛ فإن كان  وال تحسبن )) ((

لكل من يصح توجيه اخلطاب إليه دخل فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه؛ وإن كان خطابا للنيب صلى اهللا 

وغريه تبعا لى اهللا عليه وسلم وليا ذا اخلطاب النيب صه بالتبع؛ فيكون املقصود قصدا أعليه وسلم دخل فيه غري 

, يعين وال حتسنب أيها أي اخلطاب موجه لكل من يصح توجيه اخلطاب إليه فهو عام له؛ أما إذا قلنا إنه

يعين ال تظن أن  ,مبعىن الظنهنا ، هذا على الثاين؛ أو وال حتسنب أيها النيب، هذا على األول؛ واحلسبان املخاطب

يشمل من قتله العدو ومن قتل حرفة للعدو،  قتلوا في سبيل اهللا ))  ((اتا؛ وقوله: الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمو 

  كما لو ارتد السهم على حامله فقتله فإنه يكون مقتوال يف سبيل اهللا.

الرسول عليه الصالة والسالم بأن املراد بذلك من قاتل لتكون كلمة اهللا هي  ابينه في سبيل اهللا )) ((وقوله: 

يقاتل ليرى مكانه  :وفي لفظ ,حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءوذلك العليا، 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي  فقال صلى اهللا عليه وسلم كلمة جامعة مانعة قال: (؟ أي ذلك في سبيل اهللا 

سئل ما هي األسئلة ؟ ما الذي  الذي سئل عنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما)  العليا فهو في سبيل اهللا

  املوجه له ؟

من ( أي ذلك في سبيل اهللا ؟ فقال:يقاتل للحمية ويقاتل ليري مكانته؛ و رجل يقاتل للشجاعة ال :الطالب

  ) قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا

ال شجاعة وال  ,هللا هي العلياإذا من املراد بالذين قتلوا يف سبيل اهللا ؟ هم الذين قاتلوا لتكون كلمة ا: نعم, الشيخ

كما أن   ,ألن الشجاع حيب القتال ,الشجاعة معناها أن اإلنسان حتمله شجاعته على أن يقاتلية وال رياء؛ مح

 وكذلك صياد الطري يف ,إال شيئا قليال الصيد, وإن مل جينالصياد حيب الصيد، صياد السمك يف البحر حيب 

إال قليال؛ الرجل الشجاع حيب أن يقاتل؛ فلو أن رجال قاتل من أجل  اهلواء حيب الصيد وإن كان ال جين

شجاعته على القتال فهذا ليس يف سبيل اهللا؛ محية وطنية أو قومية فليس يف سبيل اهللا؛ فمن  همحلت ,الشجاعة

لكن  ,حىت الكفار يقاتلون دفاعا عن بالدهم ,قاتل من أجل الدفاع عن الديار فقط فقتاله مساوي لقتال الكافر



من قاتل دفاعا عن بلده من أجل أنه بلد إسالمي ليحمي اإلسالم ذا القتال فهو يف سبيل اهللا؛ ولذلك جيب 

باره وطنا إسالميا ال ال حظوا أنكم تدافعون عن وطنكم باعت :إذا وجهنا اجلند للقتال دفاعا عن الوطن أن نقول

   جمرد وطنية.

حىت لو كانت هناك  ,جل مقاتل يف سبيل اهللا، هذا ليس يف سبيل اهللاوالثالث رياء، قاتل رياء فقط لريى أن ر 

نيات أخرى؛ قاتل رد طاعة أمريه فقط فليس يف سبيل اهللا؛ يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ثالثة 

عن كل واحد بعينه بل أجاب بكلمة جامعة مانعة ألجل أن تشمل حىت النيات األخرى وال أجاب وال أجاب 

من قاتل لتكون   (احلديث أو تدخل فيه؛ بفتخرج  ,نيات أخرى غري هذه الثالث, رمبا تأيت ى هذه الثالثسو 

هؤالء الذين قتلوا يف سبيل اهللا من هم ؟ هل هم أهل بدر أو أهل  كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا )

  شك . أحد ال لكن أول من يدخل فيه الشهداء يف بدر ويف ,أحد ؟ أو هو عام ؟ هو عام

ويطلق ويضاف أحيانا  ,سبيل اهللا طريقه يف سبيل اهللا: اهللا أمواتا ))وال تقولوا لمن يقتل في سبيل  ((وقوله: 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما  ((إىل املؤمن قال اهللا تعاىل: 

هو الذي شرع هذا الطريق؛ واعتبار أنه موصل إليه؛  ,فهو يضاف إىل اهللا باعتبارين: باعتبار أنه واضعه )) تولى

وهو أم هم الذين سلكوه؛ هنا املضاف إىل اهللا باعتبار أن اهللا تعاىل هو  ,ويضاف إىل املؤمنني باعتبار واحد

  الذي شرع هذا الدين وأن هذا الدين موصل إليه .

خبالف كسى وأعطى  ,واخلرب حسب حيسب مفعولني أصلهما املبتدأألن  ,لتحسب هذه مفعول ثان أمواتا )) ((

  فإا تنصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب؛ 

 :؟ املراد فكيف ذلك ,واملعروف أنه إذا قتل مات أمواتا بل أحياء )) ((هنا قال:  أمواتا بل أحياء )) ((يقول: 

تهوا؛ ال، هم ماتوا لكن انتقلوا إىل حياة أخرى أفضل مما فارقوه؛ فيكون املعىن ال حتسب ال حتسنب أم ماتوا وان

 ليس األمر كذلك بل هم أحياء؛ ماتوا ميتة الدنيا ولكن هم أحياء حياة أخرى ,أم أمواتا يعين أم ماتوا وانتهوا

  تتميز عن احلياة الدنيا وهي خري وأفضل؛ 

فإن أرواح الشهداء يف  ,اهللا عزوجل؛ وهو كذلك منعند هذه تفيد القرب  )) بل أحياء عند ربهم ((وقوله: 

مث تعرج إىل قناديل معلقة حتت العرش؛ فهذه عندية خاصة  ,حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت

  ميتاز فيها بالقرب من اهللا سبحانه وتعاىل؛ 

شك؛ لكن  واملراد بذلك حياة أرواحهم؛ أما أبدام فقد ماتوا ال ,بل هم أحياء :أي بل أحياء )) ((فقوله: 

ألا لو كانت  ,ياة الدنيااحلوليس احلياة املطلقة اليت هي  )) عند ربهم ((أرواحهم حية حياة برزخية؛ وهلذا قال: 



الدنيا ودفنوا لكنهم أحياء وملا صح أن يدفنوا؛ وهم فارقوا  ,لكانوا باقني ,احلياة الدنيا ما صاروا قتلوا يف سبيل اهللا

ومنه  ,ألن الرزق يف اللغة العطاء ,أي يعطون يرزقون )) ((عند اهللا عزوجل حياة ال تشبه حياة الدنيا؛ وقوله: 

يعين  ,أعطوهم :ارزقوهم وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم )) ((قوله تعاىل: 

اهللا يف اجلنة حيث شاءوا؛ ولكن هذا العطاء عطاء ناقص بالنسبة للعطاء  يعطون؛ مم يعطون ؟ يعطون من رزق

للبدن وعطاء للروح وكالمها ناقص بالنسبة ملا  مل الذي يكون بعد البعث؛ ألن العطاء هنا قبل القيامة عطاءكاأل

روحها ونعيمها؛  , ويأتيه منويفتح له باب إىل اجلنة ,؛ فهو عطاء للبدن ألنه يف القرب يفسح له مد البصربعده

تمتع الكامل؛ كذلك األرواح ال تتمتع التمتع الكامل يف وجودها يف اجلنة؛ يكون التمتع الكامل اللكنه ال يتمتع 

األرواح يف البعث فال  , ألنه إذا التقتبعد البعث حني تلتقي األرواح باألجساد اللقاء الذي ال مفارقة بعده

  ل كمال النعيم .تبقى أبد اآلبدين وحينئذ حيص ,مفارقة

معىن السرور؛ املعىن أم , وهو قريب من الفرح ضد احلزنفرحين بما آتاهم اهللا من فضله ))  ((مث قال: 

 ,حال هي؟  على أي شيء فرحين )) (( :مسرورون مبا آتاهم اهللا من فضله؛ وكما يشاهد أا منصوبة اآلن

ولكن هل هي حال من الضمري املسترت يف أحياء، بل أحياء حال كوم فرحني ؟ أو حال  ,منصوبة على احلال

كل هذا   يرزقون )) ؟ (( :أي من متعلق الظرف ؟ أو حال من نائب الفاعل يف عند ربهم )) (( :من الظرف

  واملعىن ال خيتلف فيه اختالفا كثريا. ,جائز، كل هذا جائز

من فضله؛ ومل يبينه سبحانه وتعاىل بل أتى جممال ألنه  أعطاهمأي بالذي   ))فرحين بما آتاهم اهللا ((وقوله:  

 له ))بما آتاهم اهللا من فض ((وأما هنا فهو إمجال؛  ,ذكر مفصال يف آيات أخرى بعد دخول اجلنة يوم القيمة

الفضل يف اللغة الزيادة؛  آتاهم اهللا من فضله )) ((تاهم فبمعىن جاءهم؛ يقول: آتاهم مبعىن أعطاهم؛ وأما أ

  على باهلم . يهم من النعيم الذي مل يكن خيطرواملراد بالفضل هنا ما تفضل اهللا به عل

 فرحين )) (( :وهل هي معطوفة على ؛الواو هنا حرف عطف ويستبشرون بالذين لم يحلقوا بهم )) ((قال: 

ولكن ال خيتلف  ,نقول: حيتمل هذا وهذا؟  يرزقون )) (( :معطوفة على من باب عطف الفعل على االسم ؟ أو

يبشر بعضهم بعضا، يبشر بعضهم بعضا مبا  :أي يستبشرون )) ((املعىن كثريا، املعىن ال خيتلف كثريا؛ قوله: 

  أو استبشر دخلت عليه البشرى بفعل غريه. ,سيذكر؛ فمعىن استبشر أي بشر غريه

ومل يقتلوا حىت اآلن يف  ,يعين بإخوام الذين مل يلحقوا م بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم )) ((وقوله:  

  سبيل اهللا؛ 



والقاعدة األخرية يف  أال خوف )) (( :هذه أن مصدرية لكنها أدمغت بال :أال خوف قوله أال خوف )) ((

مة أن لكن أصل الكل أال خوف )) (( :وهنا مل تكتب ,الكتابة أن تكتب أن؛ لكن القاعدة القدمية أن ال تكتب

وكأنه قال: يستبشرون بالذين مل يلحقوا م  )) الذين لم يلحقوا بهم ((هنا يقولون إا بدل من قوله:  :ال؛ أن

  ؟ نوع البدل؟  بأن ال خوف عليهم؛ ونوع البدل هنا أيشمن خلفهم 

  : بدل بعض من كل, الطالب

يستبشرون بأن ال خوف عليهم  :ألن اخلوف ليس بعض اإلنسان؛ بدل اشتمال يعين ,بدل اشتمال: ال, الشيخ

على ما مضى من هم يحزنون ))  وال (( :فيما يستقبل من أمرهم أال خوف عليهم )) ((وال هم حيزنون؛ 

   أال خوف عليهم وال هم يحزنون )). ((واحلزن للماضي؛  ,أمرهم؛ ألن األصل أن اخلوف للمستقبل

سببه أم  :اجلملة استئنافية تبني استبشارا سببه غري السبب األول؛ األول شرون بنعمة من اهللا وفضل ))يستب ((

ما أنعم اهللا عليهم من النعمة والفضل؛ وهنا قال:  :ينتظرون إخوانا هلم مل يلحقوا م؛ والسبب الثاين لالستبشار

 ,وال منافاة بينهما؛ فهم فرحني مبا حصل اهللا ))فرحين بما آتاهم  ((قليل يقول: بوقبل  يستبشرون )) ((

ومع ذلك يستبشرون بفضل  ,ن بهمغتبطني به مسروريويستبشرون بالذي سيحصل؛ فهم فرحني مبا آتاهم اهللا 

ومن ذلك أم يؤملون النظر إىل وجه اهللا، وأم بشروا بأن حاهلم  بنعمة من اهللا وفضل ))؛ ((زائد؛ وهلذا قال: 

يذكرونه ألن يف اجلنة ما ال  ,وما زالوا ,، ويستبشرون أيضا مبا وعدهم اهللا سبحانه وتعاىل يف الدنياخلود وال موت

  عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر .

فتح؛ فعلى قراءة الب وإن اهللا )) (( وأن اهللا )) ((فيها قراءتان: وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين ))  ((قال: 

من اهللا عزوجل  وعلى قراءة الكسر تكون استئنافيةوبأن اهللا؛  :أي نعمة )) (( :وفة على ؟ علىالفتح تكون معط

وإن اهللا ال يضيع أجر  ,عملهمعلى واهللا تعاىل قد جازاهم  ,يعين يستبشرون بنعمة اهللا وفضل ,ال من كالمهم

ا ؟ بإن اهدون مؤكدة بإن؛ وغريهيثيبهم عليه؛ واجلملة كما تشسدى بل البد أن و مهال  , أي ال يرتكهاملؤمنني

وإن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين ))  ((؟ ما فيه قسم ؟ إذا مؤكدة بإن فقط؛  الالم والقسم ؟ ما فيه الم؛ وقسمو 

.  



  هذه اآليات فيها فوائد؛ الفائدة األوىل: فضيلة من قتل يف سبيل اهللا؛ لكوم أحياء عند اهللا عزوجل .: الشيخ

   جلهاد ليحصل اإلنسان على الشهادة.من فوائدها أيضا: الرتغيب يف ا

اهللا هي العليا جياهد لتكون كلمة الذي هل يشرع لإلنسان أن جياهد ليقتل يف سبيل اهللا ؟ أو  :ولكن هنا مسألة

ال  ,؟ الثاين؛ وهلذا ينبغي لإلنسان إذا ذهب إىل اجلهاد يف سبيل اهللا أن ينوي أنه يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا

رد أن يقتل يف سبيل اهللا؛ ألن كونه يف سبيل اهللا مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ حىت إن 

يقاتل قتل ليموت؛ ولكن القتال احلقيقي هو أن من أجل أن يقتل فقط فهذا بعض العلماء يقول: إذا قاتل 

إذا قتل فهو يف سبيل اهللا؛ وبعض العلماء يقول ال بأس أن ينوي باجلهاد أن , وهو لتكون كلمة اهللا هي العليا

لعليا؛ ولكن حىت لو أن يقتل يف سبيل اهللا إال إذا قاتل لتكون كلمة اهللا هي اله ألنه لن يتم  ,يقتل يف سبيل اهللا

أن خيرج ليقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، مث يتمىن الشهادة  ,قيل ذا فإن النية األوىل والرتبة األوىل هي العليا

  بناء على هذا .

وال تحسبن الذين قتلوا  ((ال نفيا مطلقا؛ لقوله:  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه يصح نفي الشيء باعتبار

فإن نفي كوم أمواتا هنا يراد به أيش ؟ املوت الذي حصل فيه العدم بال فائدة وبدون  اهللا أمواتا ))في سبيل 

  ثواب .

  .بل أحياء عند ربهم)) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة الشهداء بكوم عند اهللا؛ لقوله تعاىل: 

 :صلى اهللا عليه وسلم حي يف قربه يرزق، وقال إن الرسول :ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إبطال حجة من قال

إنه  :لكن قوهلم ,أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة ,إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة والشك يف هذا

فهذا كذب الشك؛ ألنه لو   دنيويةحقيقة؛ وإن أرادوا أا حياة  , إن أرادوا أا حياة برزخية فهذاحي يف قربه يرزق

ولكان الصحابة رضي اهللا عنهم وأدوا النيب صلى  ,كانت حياة دنيوية ما غسل وال كفن وال صلي عليه وال دفن

ريد السالم على من سلم عليه؛ ألن رد الروح يف ف  يرد على هذا أا ترد عليه روحهاهللا عليه وسلم، دفنوه حيا؛ وال

شراب  والبل هو رد خاص؛ ولذلك ال حيتاج امليت يف قربه إىل طعام  ,حياة الدنيا البدن يف القرب ليس كردها يف

  وال هواء وإن ردت إليه روحه .

 بل أحياء عند ربهم يرزقون ))؛ ((أن الشهداء يرزقون، يرزقون وهم أموات؛ لقوله: من فوائد هذه اآلية الكرمية: 

؟ ال؛ ألن  دنيا ؟ مبعىن أنه حيتاج إىل براز يف القبل أو الدبرولكن هذا الرزق هل حيتاج إىل ما حيتاج الناس يف ال

حىت أهل اجلنة باقون فيها أبد اآلبدين وال حيتاجون إىل  ,والرزق األخروي ال حيتاج إىل ذلك ,هذا رزق أخروي



هو بل  ,نت كريه الرائحة, عرق منولكنه ليس كعرق الدنيا أيضا ,وإمنا خيرج الطعام والشراب بصفة عرق ,هذا

  عند ربهم يرزقون )) . ((أطيب من رائحة املسك ـ اللهم اجعلنا منهم ـ فهذا معىن قوله: 

نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة  (: الذي يف املسند وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ديث: احلالسائل

   الشهيد ؟ما الفرق بني املؤمن اآلن و ) حتى يرجع اهللا إليه روحه 

نه عام وما يرى آخرون أى بعض العلماء أن املراد باملؤمن هنا املؤمن ااهد الذي قتل يف سبيل اهللا؛ و ير : الشيخ

يعين يأكل منها؛ وأما أرواح الشهداء فإا  ,الفرق هو أن نسمة املؤمن يف اجلنة طائر يعلق فيهاأن هو صحيح؛ و 

أا متزق بدا يف الدنيا أبدهلا اهللا بأبدان يف حواصل أجواف طري خضر تأوي إىل قناديل معلقة؛ فهي كما 

فتمتاز أرواح الشهداء عن بقية املؤمنني ذا؛ وهذا هو األقرب، هذا هو األقرب  ,وهي هذه الطيور اخلضر ,أخرى

مثل الدين مثال قد  ,أن أرواح املؤمنني يف اجلنة؛ لكن يقول ابن القيم رمحه اهللا: قد حتبس بعض األرواح بسبب

 : (وقد سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب فقالدخول النسمة اجلنة؛  مينع من

ل على أنه قد حيبس ثواب ااهد عنه إذا  وهذا يد ؛) إال الدين  : (ثم جاءه جبريل فقال) تكفر كل شيء 

  لكن األصل أن أرواح املؤمنني يف اجلنة هذا هو األصل . ,دين؛ فقد يكون هناك عوائق عليهكان 

أال يتناقض املعىن:  (( أحياء ))حال من الضمري يف:  (( فرحين )): هل يصح أن يكون قوله تعاىل: السائل

  يكونون أحياء حالة كوم فرحني ؟ 

  : أي نعم, أحياء وفيهم فرح. الشيخ

  .: باستمرار يعين السائل

  شك, ما عندهم حزن. : نعم ما فيهالشيخ

الرسول فمنعه أوالده فشكا إىل عمرو بن اجلموح أن خيرج للجهاد يف سبيل اهللا أراد اجلنة أراد عندما : السائل

   لم يرد عليه بأن يقول لتكون كلمة اهللا هي العليا ؟صلى اهللا عليه وسلم ف

   إال هلذا خرجما هو معلوم : الشيخ

  هو يريد اجلنة ؟ : السائل

؛ وهلذا إذا خرج إنسان لتكون كلمة اهللا هي العليا أنه خرج لتكون كلمة اهللا هي العليا اجلنة بناء علىيريد : الشيخ

  حصل له هذا، حصل له اجلنة .



ثبت, لكنه قد وجدت وقائع تدل ال، الشهداء ما : الشيخ  ؟يف القربالشهيد ال تبلى جسد هل ورد أن : السائل

حرم اهللا على األرض أن تأكل أجساد  ( :يقني ال تأكلهم هم األنبياءلذين الكن و ؛ على أن األرض ال تأكلهم

  األنبياء ) .

  ؟ وهي أمور متعلقة ا آية الكرسي ليحصن نفسه من الشيطان  أو يقرأ ...: نية التعبد إىل اهللا عزوجل السائل

أبو هريرة  هوسلم، أشار إليه ملا جاءأما قراءة اآلية الكرسي لتحفظه فقد أشار إليه الرسول صلى اهللا عليه : الشيخ

من قرأها في ليلة لم  : (وقال) صدقك وهو كذوب ( وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا قاله الشيطان قال: 

فإذا قرأها اإلنسان هلذا الغرض حصل له هذا  يزل عليه من اهللا حافظ وال يقربه الشيطان حتى يصبح )

  ها للتعبد ا وحصول الغرض، الثاين أكمل .الغرض؛ لكنه يكون ناقصا عمن قرأ

  , طيب فرحني منصوبة ؟ فرحنياألوىل معطوفة على  نويستبشرو : السائل

  امسا لكانت ومستبشرين؛  ونيعين لو كانت يستبشر  ,تقدير الكالم: فرحني ومستبشرينألا اسم, : الشيخ

  يستبشرون ؟ و يدل على الرفع هنا ثبوت النون  : طيب,السائل

الواو هنا اسم  ,عالمة اإلعراببما هي هذه والفاعل هو الواو، الواو  ,ألنه فعل ما هو اسمنعم, أي : الشيخ

  ضمري .

, هذا يدل سهم من هنا وخيرج من هنالى اهللا عليه وسلم على أن يدخل الصحايب الذين بايع النيب ص: السائل

   أن يقتل ؟ على نيته

أن تكون كلمة اهللا هي العليا، هذه القتلة إال إذا كانوا قد نووا  ونما يقتل ملكنهم يعرفون أ ,أي نعم: الشيخ

  يعرفون هذا من كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم .

: فيه الطالب هذا النفي هل معناه النهي ؟ أو معناه شيء مستحيل ؟ وما كان لنبي أن يغل )) ((قوله: : الشيخ

كن يعين ال مي: الشيخ؛ شرعا ال إنه للنفي؛ والصحيح أنه مستحيلبعضهم قال إنه مستحيل وبعضهم ق :نقوال

   .للنيب

  كن للنيب أن يغل من نفقات اجلهاد.ال مي: الطالب

   الغلول هنا غلول النيب هل هو األخذ من الغنيمة كما هو غلول غريه أم غلول النيب شيء آخر؟: طيب, الشيخ

  العلم؛  أن يغلغلول النيب : الطالب

   غري الغلول من الغنيمة ؟ يعين: الشيخ

  يشمل االثنني؛ : الطالب



فيكتم العلم  ,يعين ال هذا وال هذا، ال ميكن أن يغل من الغنيمة وال ميكن أن يغل مما أوحى اهللا إليه ,صح: الشيخ

  الذي علمه اهللا .

  ملاذا جاءت على هذه الصيغة ؟  بما غل )) يأت (( :يشكل على بعض الناس: الشيخ

  ؛ ومز جمهذا : الطالب

  م بأيش ؟ و ز : جمالشيخ

  حرف العلة ؟ حبذف م و ز : جمالطالب

  ملاذا جزم ؟ : الشيخ

  ألنه جواب الشرط؛ : الطالب

  ؛ ؟ أين الشرط: الشيخ

  ومن يغلل )) . ((: الطالب

  : أحسنت. الشيخ

  ماذا كانت هذه املنة ؟  لقد من اهللا )) ((قوله: : الشيخ

  أخرج به الناس من الظلمات إىل النور، : الطالب

  ؛ ومن الشقاء إىل السعادة .ل إىل اهلدىيعين أخرج به الناس من الضال: الشيخ

   ما الفرق ؟ رسوال منهم )) ((ويف سورة اجلمعة:  رسوال من أنفسهم )) ((قال: : الشيخ

   ... يعين من بينهم من أنفسهم )) ((: الطالب

لو ال إذ سمعتموه  ((يعين من جنسهم، ومنه قوله تعاىل:  من أنفسهم )) (( املؤمنني:, مجاع هذا عام: الشيخ

  . )والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) ظن المؤمنون

  ؟  ما أصابكم ))و  ((ما يف قوله: : الشيخ

  شرطية ؟ : الطالب

  شرطية؛ لو كان عىن املما يستقيم  ,كيف شرطية: الشيخ

  : ما مبعىن الذي, الطالب

  ماذا تقولون يا مجاعة ؟  ,هو يقول إا موصولة ؛موصولة: الشيخ

  صحيح ؟ : الطالب

   ؟ فبإذن اهللا )) (( :طيب ملاذا اقرتنت الفاء يف خربها: الشيخ



  ألا مجلة امسية؛ : الطالب

  ال يا أخي؛ : الشيخ

  معىن الشرط؛ : ألن مضمنة الطالب

  ملشاتها للشرط يف العموم . ,نعم: الشيخ

   املراد باإلذن هنا اإلذن الكوين أو الشرعي ؟ما : الشيخ

  اإلذن الكوين؛ : الطالب

: الطالب هل تعرف أن اإلذن ينقسم إىل قسمني كوين وشرعي؟ هل تستطيع أن تأيت بأمثلة ؟ ,كوين: الالشيخ

  بد أن يتحقق؛  الهو الذي اإلذن الكوين 

  ال؛ : الشيخ

  أمثلة ؟ : الطالب

أنه إذن كوين كذا ؟ تقول طيب هنا  بالكون والشرعي ما يتعلق بالشرع األوامر والنواهي؛الكوين ما يتعلق : الشيخ

   طيب ما الفرق بينهما ـ أي اإلذن الكوين والشرعي ـ من حيث وقوع املأذون فيه وعدمه ؟

  كوين البد أن يتحقق؛ : الالطالب

   البد أن يقع إذا أذن اهللا بشيء كونا فالبد أن يقع؛ وشرعا ؟: الشيخ

  ال يلزم الوقوع؛ : الطالب

  قد حيكم اهللا بالشيء شرعا لكن ال ميتثله الناس . ,متام الوقوع,ال يلزم : الشيخ

  معطوفة على أيش ؟  قعدوا )) ((اجلملة : الشيخ

   حال. عيف موقأو تكون  قالوا )) (( :معطوفة على نإما تكو : الطالب

  يعين وقد قعدوا. ,يف موضع نصب على احلال: الشيخ

  قراءتان ما مها ؟  ما قتلوا )) ((يف قوله: : الشيخ

  ما قتلوا ))؛ (( ولوا )) ما قتّ  ((: الطالب

   من اإلعراب ؟ ما قتلوا )) (( :وما موضع: الشيخ

  جواب الشرط؛ : الطالب

  أين الشرط ؟ : الشيخ

  ؛ شرطية )) لو أطاعونا ((: الطالب



  جازمة أو غري جازمة ؟  لو شرطيةالهذه : الشيخ

  جازمة؛ غري جازمة؛ : الطالب

لو يعلم الذين كفروا حين ال يكفون عن وجوههم النار وال عن  ((غري جازمة ؟ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   واضح ؟ )) ظهورهم

  قراءتان ؟  وأن اهللا )) ((يف قوله تعاىل: : الشيخ

   وإن اهللا ))؛ وأن اهللا )) (( ((: الطالب

  ما الفرق بينهما ؟ : الشيخ

  ؛ على ما قبلها تكون اجلملة استئنافية, وأن تكون معطوفةإن : الطالب

  مىت تكون استئنافية ؟ : الشيخ

  على قراءة الكسر تكون استئنافية؛ : الطالب

  ؟ وعلى قراءة الفتح : الشيخ

  . (( أال خوف عليهم ))على قوله:  معطوفة على ما قبلها. تكون معطوفة :الطالب

  : ال, الشيخ

  (( يستبشرون بنعمة ))على: : الطالب

  : يعين على نعمة, أحسنت. الشيخ

  ؟  إذا قلنا إا بدلية فهل املعىن غما كثريا بدل غم قليل ؟ أو أن معىن غما عوضا عن غم لكن: الشيخ ...

  ؛ جعلتموه لرسول اهللاهللا غما عوضا عن الغم الذي  تاكمأ: الطالب

أو غما بدل غم  ,يعين غموما متعددة ,للمصاحبة أي غما مصحوبا بغمإذا غما إما أن تكون الباء : الشيخ

  حيث غممتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم . هعوضا عن

   إعراا ؟ أمنة نعاسا )) ((قوله: : الشيخ

  .ل اشتمالدب )) نعاسا ((: الطالب

  : هذا وجه, الشيخ

  أو صفة ألمنة؛ : الطالب

بدل  وجيوز أن تكون ,ألجله ونعاسا مفعول به؛ أي نعم جيوز هذا وهذاأال ميكن أن تكون أمنة مفعول : الشيخ

  اشتمال كما قلتم .



: الطالب ؟ يغشى طائفة )) (( :كيف رفعت واليت قبلها منصوبة  وطائفة قد أهمتهم )) ((قوله: : الشيخ

  استئنافية؛ 

  خربها ؟ : الشيخ

  قد أهمتهم ))؛ (( :مجلة: الطالب

يعين خيفون الكفر وال يظهرونه هذا قول؛  ,نفاقاليعين  أنفسهم ما ال يبدون لك ))يخفون في  ((: الشيخ ...

  هل لنا من األمر من شيء )) . ((والقول الثاين أم خيفون قوهلم: 

   فيها قراءتان ؟ في بيوتكم )) ((: الشيخ

  .بالضم  (( في بيوتكم )): الطالب

  بيوت والثانية ؟ : الشيخ

  .بالكسر : الطالب

  والثالثة ؟  في بيوتكم )) ((: الشيخ

   ؛ هذا من كيسك يا خالد ؟ضم الباء والتاء : الطالب

  ما ميكن؛  التاءال : الشيخ

  بكسر الباء والتاء؛ : الطالب

  تنازل عن القراءة الثالثة ؟تلعلك  ,مكسور على كل حال : التاءالشيخ

لكن ما معىن استزهلم  ما معىن استزهلم ؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  لفظيا ؟ أوقعهم يف الزلل؛

  معناها ؟  )) ببعض ما كسبوا ((والباء يف قوله: : الشيخ

  .: السببالطالب

  السببية .: الشيخ

  ا أن الذنوب تكون سببا للذنوب ؟ ذه هل تفهم من: الشيخ

   نعم؛: الطالب

  تويل يوم التقى اجلمعان؛ ال ...ما هو الذنب األول والذنب الثاين ؟ : الشيخ

  ؟  واألول: نعم, الشيخ

  .املخالفة : الطالب



  أو ذنوب مل تذكر، ذنوب أذنبوها فاستزهلم الشيطان ببعض هذه الذنوب .: الشيخ

يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا هللا والرسول  ((: الطالب

القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا  من بعد ما أصابهم

لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء 

وخافون إن كنتم  واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فال تخافوهم

  مؤمنين )) .

يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  أليس كذلك ؟  ,وأخذناهايضيع أجر المؤمنين )) 

  أخذناها؛ : الطالب

  فوائد من أين ؟ : الالشيخ

  فضله )) .فرحين بما آتاهم اهللا من  ((: الطالب

  وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء )) . ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

ال تحسبن  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الذين قتلوا يف سبيل اهللا ليسوا أمواتا بل أحياء؛ ووجه الداللة قوله: 

برزخية ليست كحياة بل هي حياة  ,ولكن هل هذه احلياة كحياة الدنيا ؟ ال الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا ))

  الدنيا .

من فوائدها: أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت لألنبياء من باب أوىل؛ فاألنبياء أحياء؛ وميتاز األنبياء عن 

لهم ولكن قد ال تأكل الشهداء بأن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجسادهم خبالف الشهداء؛ فإن األرض تأك

  وإال فاألصل أم كغريه تأكلهم األرض . ,بعضهم إكراما هلم

بل أحياء  ((أي أن يكون أحد من اخللق عند اهللا؛ لقوله:  ,وجل ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العندية هللا عز

عبادته ويسبحونه وله إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن  ((وهذه عندية خاصة كقوله تعاىل: عند ربهم )) 

  يسجدون )) .

  فرحين بما آتاهم اهللا من فضله )) . ((مث قال اهللا تعاىل: 

  . حون؛ ألن الفرح من الشعور النفسيمن فوائدها: أن هؤالء الشهداء هلم شعور يفر 

وإن كانت حسنة  .فإذا كانت سيئة حزن ,وهل حيزنون ؟ ذكر يف بعض اآلثار أن امليت تعرض عليه أعمال أقاربه 

  لكنها آثار يشك اإلنسان يف صحتها . ,فرح



أن هذا الثواب الذي يناله هؤالء الشهداء  فرحين بما آتاهم اهللا من فضله )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية، قوله: 

: السيما وهو قد قال ,؛ والثواب يعظم بعظم املثيبداللة: أنه من عند إله عظيم ذي إفضالثواب عظيم؛ وجه ال

  من فضله )) . ((

 بما آتاهم اهللا من فضلهم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الفضل هللا على عباده يف الدنيا ويف اآلخرة؛ لقوله: 

ولو أنهم رضوا ما  ((فضل يف اآلخرة؛ فمن أمثلة فضله يف الدنيا قوله تعاىل:   يف الدنيا لهفضال هللافكما أن 

  فهذا فضل دنيوي .ينا اهللا من فضله ورسوله إنا إلى اهللا راغبون )) ا اهللا سيؤتهللا ورسوله وقالوا حسبنآتاهم ا

مل يلحقوا م من , أي يبشر بعضهم بعضها بالذين ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء الشهداء يستبشرون

  يعين يستبشرون بأنه سيلحقهم أناس شهداء يكونون يف منازهلم . ,خلفهم أي من بعدهم

وال حزن  ,فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الشهداء ليس عليهم خوف وال حزن، ال خوف يتعلق باملستقبلومن 

من يدخلها ينعم وال واجلنة  ,ناتاجليتعلق باملاضي؛ أما كوم ال خوف عليهم يف املستقبل فألم قد أحلهم اهللا 

وفيها من النعيم ما ال عني رأت وأذن مسعت وال خطر على قلب  ,وحيىي فال ميوت ,ويصح فال يسقم ,سيبأ

إن أعطي  ,ر حاال من املؤمنوهلذا ال جتد أحدا أنعم باال وأس بشر؛ وأهل اجلنة يف اآلخرة هم أهل اجلنة يف الدنيا؛

ض ودائما مع اهللا عزوجل يف حكمه الكوين ويف حكمه الشرعي، را ,وإن أذنب استغفر ,وإن ابتلي صرب ,شكر

إن أصابته ضراء  ,( عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خيربقضاء اهللا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

  .وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ) ,سراء شكر فكان خيرا له صبر فكان خيرا له, وإن أصابته

))  لى ووقاهم عذاب الجحيمال يذوقون فيها الموت إال الموتة األو  ((وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعاىل: 

اجلنة مستمر من احلياة أهل ألن نعيم  ,مع أن املوتة األوىل قد خلصت إال الموتة األولى )) ((ذكروا أنه قال: 

فألم استكملوا عمال من أفضل  ,الدنيا إىل دخول اجلنة؛ وأما كوم ال حيزنون على ما مضى أعين الشهداء

 الذي أدى إىل الشهادة فال حيزن؛ من خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل وهو اجلهاد يف سبيل اهللا ,األعمال

  خروج يف الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم اهللا عليهم .

  يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

 :الفضل؛ ألن االستبشار األولمن فوائد هذه اآلية الكرمية: استبشار الشهداء مرة ثانية مبا أنعم اهللا عليهم من 

  فيما أنعم اهللا عليهم؛ فهم هلم استبشارات متعددة حسب ما جيدون من نعيم . :فيما يكون إلخوام؛ والثاين

بل يرون الفضل واملنة هللا عليهم؛  ,ومن فوائدها: إسناد النعمة إىل مسديها وهو اهللا، ال يرون ألنفسهم فضال

  وفضل )) .بنعمة من اهللا  ((وهلذا قال: 



  . ة العطاء إىل اهللا يدل على عظمتهأضافها إليه؛ وإضاف النعمة اليت يعطوا؛ وجهه ؟ أن اهللاومن فوائدها: عظم 

أو على القراءة  وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين )) ((ومن فوائدها: أن كل مؤمن فلن يضيع اهللا أجره؛ لقوله: 

  يضيع أجر املؤمنني، كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع .فاهللا عزوجل ال  وإن اهللا )) ((الثانية: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عدل اهللا عزوجل؛ وذلك بعدم إضاعته أجر املؤمنني؛ واآليات يف هذا املعىن كثرية 

.  

  وأنه سبب للحصول على الثواب واألجر . ,ومن فوائدها: فضيلة اإلميان

  هذا مبتدأ درس الليلة أو الفوائد ؟  ين استجابوا هللا والرسول ))الذ ((قال اهللا تعاىل:  

  هذا درس الليلة؛ : الطالب

 واتقوا أجر عظيم ))منهم الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا  ((: الشيخ

للذين  ((حيتمل أن تكون مبتدأ؛ فعلى الثاين يكون خربها مجلة: و  ,بدل مما سبق أو نعتاحيتمل أن تكون  :الذين

  أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم )) .

هللا والرسول وانقادوا مبعىن أجابوا  :استجابوا الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح )) ((يقول: 

كرة على الملا قيل له إن املشركني أرادوا  ,عد أحدحينما دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الغزوة مرة أخرى ب

نرجع  ال ذاملا :وقفوا يف محراء األسد وقالوا ,ملا عملوا باجلراح الذي أصاب املسلمني والوهن والضعف ,املسلمني

 عليه وسلم أن ؟ اآلن هم يف أقرب ما يكون للقضاء عليهم؛ فأمرهم النيب صلى اهللا ونقضي على حممد وأصحابه

ألنه استشهد  ,مع ما أصام من اجلراح والتعب النفسي والتعب البدين الرسولجابوا هللا و يستعدوا للقتال فاست

قصدي من سبعمائة وستني تقريبا ألم كانوا حوايل ثالثة  ,مجع كبري؛ ال ,منهم سبعون من ثالمثائة وثالثني

لفني الشك أم عدد  األالسبعون من  .نيآالف، الذين خرجوا إىل أحد ورجعوا منهم ثلث العسكر، من ألف

وحصل ما  ,والنيب صلى اهللا عليه وسلم أيضا جرح وكسرت رباعيته ,كبري؛ فهم أصيبوا بالقرح البدين والنفسي

لكن لو كنا نشاهدها عني اليقني لكان األمر  ,نصورها بأفكارنا نحصل من األمور اليت ال نشعر ا اآلن وحن

 ((هؤالء الذين استجابوا هللا والرسول قال:  )) رحالقُ  ((أصام القرح ويف قراءة:  فضيعا جدا؛ هؤالء الذين

لهم أجر عظيم  (( , واتقوا برتك املخالفة:الذين أحسنوا منهم باإلتباع للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ))

   يعين كثري واسع، أجر عظيم كثري واسع. ))

هذه أيضا بدل مما سبق أو عطف  الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))الذين قال لهم الناس إن  ((مث قال: 

خبالف  ,ثاينالالبدل واملبدل منه؛ وإمنا يراد به البدل  بهوذلك ألن البدل ال يراد  ,بيان أو صفة وهي األقرب



الوصف  لسقطإن البدل هنا ضعيف ألنه لو كان املراد البدل  :النعت فإنه يراد به املنعوت والنعت؛ وهلذا نقول

  السابق، كما قال ابن مالك يف األلفية:

  التابع املقصود باحلكم     بال واسطة هو املسمى بدال؛

القائل رجل جاء إىل النيب صلى اهللا عليه  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )) ((

اتقوهم وما أشبه ذلك؛  ,ذروهماح :فاخشوهم سفيان قد مجع لك يريد الكرة عليك,إن أبا له: وسلم وقال 

سبحان اهللا املؤمن عند املصائب يزداد إميانا؛ ملا  فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل )) ((؟  فماذا قالوا

فازدادوا إميانا؛ هنا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله ))  ((املدينة قال املؤمنون: بأحاط األحزاب 

حسبنا  (( أي إميانا باهللا واعتمادا عليه وتوكال عليه وقالوا: ,ل هلم إن الناس قد مجعوا لكم زادهم إمياناأيضا ملا قي

, وخرب فيها مبتدأ حسبنا اهللا )) (( :يعين كافينا اهللا؛ اهللا جل جالله؛ وهذه اجلملة :حسبنااهللا ونعم الوكيل )) 

عروف أن احملكوم لكن امل ,واهللا خرب أن يكون حسبنا مبتدأ والتقدير: اهللا حسبنا؛ وجيوز لكن اخلرب فيها مقدم,

 حسبنا اهللا )) ((مؤخر؛  يكون حسبنا خرب مقدم واهللا مبتدأواحملكوم به هو اخلرب؛ وعلى هذا ف عليه هو املبتدأ,

  ولو مجع لنا الناس فإننا ال خنشاهم وإمنا خنشى اهللا عزوجل وهو كافينا . ,أي كافينا

 ((نعم فعل إنشاء يقصد به املدح؛ وفاعله البد أن يكون حمال بأل أو مضافا ملا حلي بأل؛  ونعم الوكيل )) ((

الفاعل فيها حمال بأل؛ وحتتاج إىل فاعل وإىل  نعم الوكيل )) ((هذه مضافة حملل بأل؛ وهنا  ولنعم دار المتقين ))

  الوكيل هو. والتقدير يف هذه اآلية: ونعم ,خمصوص؛ والغالب أن املخصوص يكون حمذوفا

الوكيل ليس املراد بالوكيل هنا املتوكل عن غريه؛ ولكن املراد املدافع عن غريه؛ ألن اهللا عزوجل ال يتوكل عن أحد 

  ؟ املدفع . بل بيده األمر كله؛ فيكون املراد بالوكيل هنا من

سول من بعد ما أصابهم الذين استجابوا هللا والر  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  ؟  أظنهذا مبتداء الدرس القرح )) 

  شرحت؛ : الطالب

  وأخذت فوائدها ؟ : الشيخ

  : ال, الطالب

  من أين الفوائد ؟ نعم .: الشيخ

  )) . ...الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح  ((قال اهللا تعاىل: 



الصحابة رضي اهللا عنهم؛ وأم مبا معهم من األعمال نالوا خريية هذه من فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان فضيلة 

األمة ألم استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح؛ وقد بينا يف التفسري أن أهل مكة املشركني ملا انصرفوا 

عدلوا  ,كوا ذلكمث تر  ذراريهم, د ونسيبملاذا ال نرجع ونقضي على حمم :وقالوا ,من أحد ندموا على ما حصل

  يف العام القادم . :وقالوا

الذين استجابوا هللا  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر هللا؛ لقوله: 

أمرهم الرسول صلى اهللا عليه الذي ومعلوم أنه مل ينزل الوحي بأمرهم يف اخلروج إىل املشركني وإمنا  والرسول ))

  وسلم .

فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املصائب حمك ملعرفة الرجال؛ وذلك أن هذه املصيبة اليت حصلت يف أحد كانت ومن 

  أصام القرح . أنال فضلهم وميزم على اخللق ما خرجوا بعد للصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألنه لو  حمكا

 



(( الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ؟  أظنهذا مبتداء الدرس أصابهم القرح )) 

  شرحت؛ : الطالب

  وأخذت فوائدها ؟ : الشيخ

  : ال, الطالب

  من أين الفوائد ؟ نعم .: الشيخ

  (( الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح ... )) .قال اهللا تعاىل: 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان فضيلة الصحابة رضي اهللا عنهم؛ وأم مبا معهم من األعمال نالوا خريية هذه 

شركني ملا انصرفوا األمة ألم استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح؛ وقد بينا يف التفسري أن أهل مكة امل

عدلوا  ,مث تركوا ذلك ذراريهم, د ونسيبملاذا ال نرجع ونقضي على حمم :وقالوا ,من أحد ندموا على ما حصل

  يف العام القادم . :وقالوا

(( الذين استجابوا هللا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر هللا؛ لقوله: 

أمرهم الرسول صلى اهللا عليه الذي ومعلوم أنه مل ينزل الوحي بأمرهم يف اخلروج إىل املشركني وإمنا  والرسول ))

  وسلم .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املصائب حمك ملعرفة الرجال؛ وذلك أن هذه املصيبة اليت حصلت يف أحد كانت 

  أصام القرح . أنى اخللق ما خرجوا بعد ال فضلهم وميزم علللصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألنه لو  حمكا

للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم  ((اآلية الكرمية: أن ما عملوه فهو من اإلحسان؛ لقوله: هذه ومن فوائد 

يعين  ,امل أن يكون هذا القيد قيدا ختصيصوحيت للذين أحسنوا منهم )) ((ومل يقل: هلم أجرب؛ بل قال:  ))

مثل الرماة الذين  ,ومنهم من حصل منهم بعض اخلالف ,والرسول منهم من أحسن واتقىالذين استجابوا هللا 

  فإم عفا اهللا عنهم مل حيصل منهم إحسان كما ينبغي وال تقوى . ,جعلهم النيب عليه الصالة والسالم على اجلبل

وقد بني اهللا سبحانه وتعاىل  لهم أجر عظيم )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة اإلحسان والتقوى؛ لقوله: 

  )) . إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ((شيئا من أجر اإلحسان والتقوى فقال: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلزاء من جنس العمل؛ ألنه الشك أن التقوى واإلحسان من أعظم عمل العبد 

  فكان ثواا عظيما .

  الذين هذه عطف بيان؛  ل لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))الذين قا ((مث قال اهللا تعاىل: 



ويزداد إميانا به؛ لقوله:  ,من فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان أن املؤمن كلما ضاقت عليه املصائب فإنه يلجأ إىل ربه

اهللا ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا  ((

ولما رأى المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله  ((ونظري هذا قوله تعاىل:  ))

  فاملؤمن كلما أصابت النكبات واملصائب ازداد إميانا باهللا ومعرفة به . وما زادهم إال إيمانا وتسليما ))

ة اخلصوص بلفظ العموم، وأن هذا أسلوب لغوي ال خيرج به اإلنسان عن ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: جواز إراد

واجلامع  إن الناس قد جمعوا لكم )) (( :والقائل واحد الذين قال لهم الناس )) ((قواعد اللغة العربية؛ لقوله: 

  هلم بعض من الناس .

فزادهم إيمانا  ((؛ لقوله تعاىل: أن جيمع له أعداء اهللاومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املؤمن حقا ال يهمه 

  وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل )) .

بل  ,حسبنا اهللا ورسوله :ومل يقولوا حسبنا اهللا )) ((أن احلسب هو اهللا وحده وال أحد معه؛ لقوله:  ئدها:اومن فو 

يا  ((حسبنا اهللا وحده؛ فاهللا وحده هو احلسب كما أنه وحده املتوكل عليه؛ وذا نعرف أن قوله تعاىل:  :قالوا

معطوفة على الكاف يف  ومن اتبعك )) ((أن من يف قوله:  أيها النبي حسبك اهللا ومن اتبعك من المؤمنين ))

لو عطفت على لفظ اجلاللة لكان  وليست معطوفة على لفظ اجلاللة حسبك اهللا؛ ألا حسبك )) ((قوله: 

وإمنا حسبه وحسب من اتبعه هو اهللا  ,املعىن أن اهللا حسبك ومن اتبعك من املؤمنني حسبك؛ وليس األمر كذلك

  عزوجل .

  ونعم الوكيل )) . ((عمدة هلم؛ لقوله:  ,بكونه وكيال لعباده أي حسيبا هلم ومن فوائدها: الثناء على اهللا عزوجل

أنه على   ((ومن فوائدها: إثبات اسم الوكيل هللا؛ ألن تقدير اآلية: ونعم الوكيل هو؛ وقد ذكر اهللا يف آية أخرى: 

ال وليس املعىن القائم باألمر نيابة عنهم؛  ,ومعناه املتكفل بشؤون عباده ,فالوكيل من أمساء اهللا كل شيء وكيل ))

  . العبادبل معناه املتكفل بشؤون 

أي هؤالء الذين  فانقلبوا )) ((قوله:  فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء )) ((تعاىل: مث قال اهللا 

استجابوا هللا والرسول وخرجوا بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم لقتال هؤالء الكفار الذين بلغهم عنهم أم جممعون 

وجدوا املشركني قد ذهبوا؛  ,، بلغوا محراء األسدفلما بلغوا ما بلغوا من الطريق ,على الكرة على املسلمني خرجوا

انقلبوا  فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل )) ((وقالوا نرجع اآلن القادم؛ يقول اهللا عزوجل:  ,ألن املشركني صرفهم اهللا

نعمة ا هذه النعمة ؟ الم )) (( فانقلبوا بنعمة من اهللايعين عائدين إىل املدينة بعد أن وصلوا إىل محراء األسد؛ 

وفضل  ((حرب؛ ملاذا ؟ ألن العدو مضى يف سبيله ومل يرجع؛ وأما قوله: أم سلموا من مالقاة العدو, ومل حيصل 



ففسرت بأن املراد به فضل اجلهاد، وأن اهللا كتب هلم ذا اخلروج أجر غزوة كاملة فسلموا من احلرب ونالوا  ))

  ثواب ااهدين.

, بل كانوا  يصبهم ما يسوءهم ال من جهة عدوهم وال من جهة أحواهلمأي مل لم يمسسهم سوء )) ((وقوله: 

  ذهابا ورجوعا . على أحسن ما يرام

واتبعوا  ((وكسرها؛  بضم الراء ضوان ))رُ  (( و )) ضوانرِ  ((فيها قراءتان:  واتبعوا رضوان اهللا )) ((وقوله: 

باالستجابة هللا  ,؟ باالستجابة للرسول صلى اهللا عليه وسلم أي اتبعوا ما يرضي اهللا عزوجل؛ مباذا رضوان اهللا ))

  .ورسوله؛ فإن االستجابة هللا ورسوله سبب لرضا اهللا عزوجل ـ أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم ممن يرضى اهللا عنهم ـ 

 ومنه أن تفضل ,مبعىن صاحب، فضل عظيم على العباد يف الدنيا واآلخرة :ذو فضل واهللا ذو فضل عظيم )) ((

  على هؤالء بأن انقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء .

  من فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة هؤالء الذين استجابوا هللا والرسول مبا أصام من الثواب.

 ((كتب له أجره كامال؛ وهلذا شواهد؛ منها قوله تعاىل:   هومنها: أن اإلنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ومل يكمل

ومنها قول النيب  ))؛ رج من بيته مهاجرا إلى اهللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اهللاومن يخ

فاإلنسان إذا سعى يف  من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) (صلى اهللا عليه وسلم: 

حىت طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه  ,العمل ولكنه مل يدركه فإنه يكتب له أجره كامال

  فيناله األجر . ,يكتب له ما نوى ألنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه

والرضا صفة من  رضوان اهللا )) ((؟ من قوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات الرضى هللا؛ من أين يؤخذ

علية؛ ملاذا ؟ ألن القاعدة عند السلف أن كل ما يتعلق مبشيئة اهللا من وهي من الصفات الف ,صفات اهللا احلقيقية

شك تتعلق باملشيئة؛ فرضوان  يتعلق مبشيئته، كل صفة معلقة بسبب فإا بال , والرضاالصفات فهو صفة فعلية

  ؟ بفعل ما يرضيه؛ وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة مبشيئته . اهللا معلق بأيش

ما هو من  ,ألن الثواب شيء منفصل بائن عن اهللا ,أهل التعطيل رضا اهللا ؟ يفسرونه بالثوابأرأيتم ماذا يفسر  

؟ بإرادة الثواب ألم يثبتون اإلرادة؛ أما الرضا نفسه فإم ال  صفات اهللا، خملوق مفعول؛ أو يفسرونه بأيش

شك أنه حتريف للكلم عن هذا أعين تفسري الرضى بإرادة الثواب أو بالثواب نفسه الأن يثبتونه؛ والشك 

أو رضي يعين أراد أن  : ال؛ رضي يعين أثابن نقولكيف يثبت اهللا لنفسه أنه رضي وحنمواضعها؛ ويا سبحان اهللا  

 ه؟ أبدا واهللا ما حنن أعلم؛ إذا حنن نثبت الرضا هللا حقيقة وأنه صفة من صفات يثيب؛ أحنن أعلم باهللا من نفسه

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ((كن هل رضاه كرضانا ؟ ال؛ كقوله تعاىل: الفعلية اليت تتعلق مبشيته؛ ول



فكذلك  ,وكذلك هو ال مياثل املخلوقني ,فكما أن مسعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته ال متاثلها قدر املخلوقني ))

  الرضا والفرح والعجب وغريه .

يف  العظيم ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات اتصاف اهللا عزوجل بالفضل العظيم، العظيم يف كميته العظيم 

وجعل جزاء احلسنة عشرا إىل  وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها )) ((كيفيته؛ أما يف كميته فإن اهللا يقول: 

فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين  ((: سبعمائة إىل أضعاف كثرية؛ وأما يف كيفيته فقد قال اهللا عزوجل

  جزاء بما كانوا يعملون )) .

واحلصر عند العلماء إثبات احلكم  ,إمنا أداة حصر إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

وله طرق، يعين احلصر ليس له طريق واحد فقط؛ له  ,للمحصور فيه ونفيه عما سواه؛ إذا فهو مبنزلة نفي وإثبات

ومنها إذا كانت اجلملة  ومنها النفي واإلثبات مثل: ال قائم إال زيد؛ ,ومنها تقدمي ما حقه التأخري ,طرق منها إمنا

  امسية معرف طرفاها، إذا كانت اجلملة امسية معرفا طرفاها؛ وهذا معروف يف كتب البالغة؛ 

 ,إشارةتضمن  ذلكم )) ((يعين ما الشيطان إال خموف أوليائه؛ وقوله:  ن يخوف أوليائه ))إنما ذلكم الشيطا ((

شار إليه والكاف امل؛ اإلشارة ذا واخلطاب الكاف؛ اإلشارة حبسب اوخماطبا، تضمن إشارة وخماطب ,أي مشارا إليه

  حبسب املخاطب.

طلبنا من األخ خالد أن يشري إىل مجاعة خماطبا مجاعة من الذكور ؟ أن يشري إىل مجاعة من الذكور خماطبا  فإذا 

  من الذكور ؟  مجاعة

  : أولئك ؟ الطالب

  : ال؛ الشيخ

  ؛ : أولئكمالطالب

  ؟  ألن املشار إليه مجاعة أوالء؛ واملخاطب مجاعة تأيت بامليم كذا : أولئكمالشيخ

  ا من خليل أن يشري إىل مجاعة ذكور خماطبا مجاعة إناث ؟ وإذا طلبن: الشيخ

  أولئكن، : الطالب

نسوة، أولئكن؛ إذا ؟ نعم صحيح؛ أوالء مشار إليه مجاعة ذكور؛ كن النون لل هكذا يقولون صح ,أولئكن: الشيخ

  متارين مادام املسألة هكذا ؟معناها نأخذ 

  أشر إىل اثنني خماطبا اثنتني ؟ : الشيخ

  ذلكما ؛ : الطالب



  ؟ ذلكما خطأ؛  أيش: الشيخ

  .ذانكما : الطالب

  والكاف وميم ألف مثىن خماطب . ,؟ ذان هذه مثىن صح: الشيخ

  نسوة ؟  شر يا خالد إىل مجاعة نسوة خماطبا مجاعةأ: الشيخ

  : أوالت؛ الطالب

  يش املطلوب ؟ إ، ال تستعجل؛ : كيف أوالت من أين جئت ا ؟الشيخ

  ؛ نسوةمجاعة خماطبا نسوة : الطالب

   مشريا إىل نسوة ختاطب مجاعة نسوة ؟ ,طيب: الشيخ

  أولئكن؛ : الطالب

  أيش تقولون ؟ صحيح أولئكن .: الشيخ

  أشر إىل مثىن مؤنث خماطبا مجاعة ذكور ؟ : الشيخ

  ؛ كمتين: الطالب

  ؛ ملاذا نصبت تني ؟ كمأيش تين: الشيخ

  تان؛ : الطالب

  خماطب مجاعة ذكور صح؛  ىن مؤنث تان,؟ صحيح، مث تانكم صح: الشيخ

والكاف يراعى ا  ,شار إليهامل؟ يراعى به  على كل حال انتبهوا يا مجاعة اسم اإلشارة يراعى به أيشطيب 

ذكرا ومؤنثا؛ فتقول: املخاطب؛ يف اللغة العربية ثالث لغات؛ اللغة األوىل: أن يراعى املخاطب إفرادا وتثنية ومجعا م

، ذلك امرأة واحدة، ذلكما خماطبا اثنني ذكور أو إناث، ذلكن خماطبا مجاعة نسوة، اواحد رجالذلك خماطبا 

ذلكم خماطبا مجاعة ذكور؛ فالكاف تتبع املخاطب؛ اسم اإلشارة يتبع املشار إليه؛ أنا قلت يف اللغة العربية بالنسبة 

أن تكون  :املخاطب؛ الثاين وحتول إىل حسب ,أن يراعى املخاطب يف الكاف :للكاف ثالث لغات؛ األوىل

ذكور ذلك، خماطبا اثنني ذلك، خماطبا كاف املفردة مفتوحة يف املذكر مكسورة يف املؤنث؛ فتقول خماطبا مجاعة بال

مرأتني، ذلك امرأة واحدة، ذلك ختاطب اتقول ذلك ختاطب , واحد ذلك؛ يف النسوة كاف مفردة لكن مكسورة

فتح الكاف مطلقا؛ فتقول ألي واحد ختاطب تقول: ذلك؛  :تان؛ الثالثةختاطب مجاعة نسوة؛ هذه كم لغة ؟ لغ

  هذه اللغة . فقلأحد  وإذا غلطكوهذا باعتبار املبتدئني أسهل، افتح الكاف 



 واحد, ويش راعى هنا ؟ راعى يف اسم اإلشارة املشار إليه وهو الشيطان إنما ذلكم )) ((يقول اهللا عزوجل: 

جيوز يف إعراا  :الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه )) ((وراعى يف الكاف اجلماعة املخاطبني فقال: 

أن تكون بدال منه أو عطف بيان؛ فعلى األول يكون  :أن يكون خربا للمبتدأ ذا؛ والثين :وجهان؛ الوجه األول

وكالمها  خرب املبتدأ يخوف )) (( :يف موضع نصب على احلال؛ وعلى الثاين تكون مجلة يخوف )) (( :مجلة

هي معروف أا تنصب مفعولني، تنصب مفعولني  يخوف )) ((صحيح؛ فالشيطان خيوف أوليائه؛ وقوله: 

 ,املفعول الثاين ؟ املفعول األول حمذوف وتقديره: خيوفكم أوليائه؛ وأوليائه هنا هي فعول األولاملبالتحويل؛ أين 

فيكون املعىن يكون على هذا املفعول األول  ,وليس املعىن أنه خيوف أوليائه، املعىن أنه خيوف الناس من أوليائه

 ,وترتكوا اجلهاد ,أي يعظمهم يف صدوركم حىت ختافوهم ,والتقدير: خيوفكم أوليائه ,والثاين هو املوجود ,حمذوف

من أوليائه ؟ أولياء الشيطان   أوليائه )) ((بسبب ختويف الشيطان؛ وقوله:  م,وترتكوا الدعوة ألنكم ختافون منه

(( أولئك حزب الشيطان أال إن هؤالء هم أولياء الشيطان، كما قال اهللا تعاىل:  ,كل جمرم وفاسق وملحد وكافر

فوهم )) فال تخا ((فكل كافر ملحد فاجر فهو من أولياء الشيطان؛ وقوله: حزب الشيطان هم الخاسرون )) 

عليكم هذا برتك  واال ختافوهم فيؤثر  (( وخافون إن كنتم مؤمنين )) م:ال يؤثر فيكم ختويفه فتخافون منه :أي

  م وجاهدوا وال يهمنكم . وافال تتأثر  )) وخافون (( :اجلهاد

أا مجلة شرطية ؛ الوجه األول: هذه إن شرطية وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان إن كنتم مؤمنين )) ((

وأن  ,أا حتتاج إىل جواب :؛ والثاينوهذا اختيار ابن القيم رمحه اهللا ,ال حتتاج إىل جواب ألنه مفهوم مما سبق

   ., أي فال ختافوهم إن كنتم مؤمنني فال ختافوهمجواا حمذوف معلوم مما سبق

  يف هذه اآلية الكرمية: بيان شدة عداوة الشيطان لبين آدم، حيث يرعبهم وخيوفهم بأوليائه .

  يخوف أوليائه )). ((ومن فوائدها: أن الشيطان يدافع عن أوليائه؛ بل يهاجم م؛ لقوله: 

كنتم  إن فال تخافوهم وخافون ((ومن فوائدها: أنه جيب على املؤمن أال خياف من أولياء الشيطان؛ لقوله: 

  مؤمنين )) .

  ؟اف أو يسمع به وال يستطيع مدافعته فإن قال قائل: اخلوف أمر طبيعي يعرتي اإلنسان عندما يرى ما خي

وإال فمن  ,وال يهتم بأحد ,فاجلواب عن ذلك يقال: بل يستطيع مدافعته بأن يشق طريقته الذي أوجب اهللا عليه

فال تخافوهم  ((امض لسبيلك وال تلتفت؛ فقوله:  :كن نقولاملعلوم أن طبيعة اإلنسان اخلوف مما يكره؛ ل

  م .كألنكم إن تركتم اجلهاد عذبت وخافون )) (( :أي ال يؤثر خوفهم فيكم شيئا وخافون ))

  إن كنتم مؤمنين )) . ((ومن فوائده هذه اآلية الكرمية: أنه كلما قوي إميان اإلنسان باهللا قوي خوفه منه؛ لقوله: 



فال  ((ومن فوائدها أيضا: أنه كلما قوي اإلميان باهللا قوي اخلوف منه وضعف اخلوف من أولياء الشيطان؛ لقوله: 

  تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )) .

وهو خوف السر  :مث اعلم أن العلماء رمحهم اهللا قالوا: إن اخلوف ينقسم إىل أقسام؛ اخلوف األول خوف العبادة

كخوفه من الويل امليت أو من الشيطان أو ما أشبه ذلك؛ وهذا عبادة وال   ,فيه شيئا خفيا الذي خياف اإلنسان

  جيوز إال هللا عزوجل.

إلنسان بسبب وجود ما خياف منه؛ وهذا ال يالم عليه العبد إال أن يكون سببا يف الثاين: خوف طبيعي يعرتي ا

وقد وقع من األنبياء عليهم السالم، قال اهللا عن وإال فإن العبد ال يالم عليه؛  ,حمرميف ترك واجب أو وقوع 

نه وتعاىل خياطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي وقال سبحا فأصبح في المدينة خائفا يترقب )) ((موسى: 

فأوجس في نفسه  ((وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال:  خذها وال تخف )) ((قال: حية تسعى 

فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم  ((هيم ملا جاءته املالئكة ومل يأكلوا قال: وقال عن ابرا خيفة موسى ))

واآليات يف هذا كثرية؛ فاخلوف الطبيعي من طبيعة اإلنسان وال يالم عليه  وأوجس منهم خيفة قالوا ال تخف ))

  إال إذا تضمن ترك واجب أو فعل حمرم. العبد

اف من كل شيء حىت لو حركت الريح وهذا هو املشكل؛ اجلبان خيالقسم الثالث: خوف اجلبناء، خوف اجلبناء 

ثم أنزل  ((؛ وهلذا ال يأتيه النوم كما قال تعاىل فيما سبق: ؛ ملاذا ؟ ألنه جبانسعفة لقال: هذا صوت مدافع

هذا القسم الثالث جيب على املؤمن أن يطارده ما أمكن؛ ألن املؤمن ليس  عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ))

, وتزول فإن بذكر اهللا تطمئن القلوب ,ومن أكرب أسباب دفعه أن يذكر اإلنسان ربه عزوجل ,املؤمن قوي ,جببان

، ؟ خوف عبادة عر؛ فهذه أقسام اخلوف؛ كم, ويزول عنه اخلوف والرعب والذوينشرح صدر املرء ,روبالك

  وخوف طبيعة، وخوف جنب .

  إن كنتم مؤمنين )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اخلوف من مقتضيات اإلميان ومستلزماته؛ لقوله: 

  وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

نك يحزِ  ((؛ والقراءة الثانية: هنحيزُ  هنمن الثالثي حزَ  نك ))يحزُ  ((قراءتان؛ القراءة األوىل:  يحزنك )) ((يف قوله: 

دى يسارع بفي , ولكنه عأي يسارعون إليه )) وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر ((من الرباعي أحزنه؛  ))

ن علماء النحو إشارة إىل أن هؤالء يسارعون إىل الكفر ويتوغلون فيه؛ وهذا من باب التضمني؛ وقد مر علينا أ

إن التجوز  :إن التجوز يف احلرف؛ وقال بعضهم :فقال بعضهم ,الفعل بغري احلرف املعتاددي اختلفوا فيما إذا ع



وعلى  للفعل؛ أنه على القول األول حنول معىن احلرف املوجود إىل احلرف املناسب يف الفعل؛ والفرق بني القولني

   الثاين حنول الفعل إىل املعىن املناسب للحرف؛ فهمتم يا مجاعة ؟

وهنا  ,تتعدى مبن يشرب )) ((املعروف أن عينا يشرب بها عباد اهللا ))  ((من ذلك قوله تعاىل: وأوضح مثال 

والتقدير: يشرب منها عباد اهللا؛ وقال بعض العلماء: يشرب  ,الباء مبعىن من :تعدت بالباء؛ فقال بعض النحويني

معىن الشرب باللزوم وعلى الري؛  مبعىن يروى؛ ومعلوم أن الري يستلزم الشرب؛ فتكون يشرب هنا دالة على

 ,يشرب منه؛ ألن اإلنسان قد يشرب وال يروى؛ وهذا األخري هو مذهب حناة البصرة :أبلغ مما لو قلناهذا يكون و 

  أي أم حيولون الفعل إىل معىن مناسب للحرف ليكون الفعل داال على معناه اللفظي وعلى معناه اللزومي .

وجهان, القاعدة هذه مطردة:  هإعرابجيوز يف قلنا إن الشيطان  نما ذلكم الشيطان ))إ ((: قوله تعاىليف : السائل

   ؟ أن كل ما صح أن يكون بدال صح أن يكون عطف بيان

  ؛ قال ابن مالك:إال ما استثين أي نعم: الشيخ

                                              مرىرى         يف غري حنو يا غالم يعوصاحلا لبدلية ي 

  وحنو بشر تابع البكري     وليس أن يبدل باملرضي؛

  يف هاتني املسألتني فقط .

: هل الشيخ ؟ يالم على ذلكترك واجبا فهل ومل خيرج إىل صالة اجلماعة فقد طريق من خاف قاطع : السائل

  ؟ اخلوف حمقق 

  حمقق؛ : السائل

مادام وجوب اجلماعة يسقط  ,وحينئذ ال يكون ترك واجبا ,ان حمققا فإن اجلماعة تسقط عنهطيب إذا ك: الشيخ

  باخلوف بقي اآلن غري واجب عليه .

   نعم فكيف هذا ؟ :حديث الرسول عندما سئل هل يكون املؤمن جبانا ؟ قال: السائل

 ,اجلنب الذي يؤدي إىل ترك الواجب طبيعي وهو األول، اخلوف؛ أماجلنب ـ بارك اهللا فيك ـ نوعان؛ جنب ا: الشيخ

  ما ميكن للمؤمن . هذا

   ؟ ...كيف إن كان الكافر يلجأ إىل اهللا عند املصائب فهل يزيد إميانه كاملؤمن : السائل

؛ أما إميان مبا صنع الرب باملصائب زيادة إميان بالقدر, ورضالكن فرق بني هذا وهذا؛ زيادة إميان املؤمن : الشيخ

 إميان ضرورة ما هو بإميان رضا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون )) (( :ضرورة؛ وهلذاميان الكافر فهذا إ



حصول ح الصدر؛ أما ذاك ال؛ إمنا يؤمن من أجل منشر  هفتجد ,واقتناع وتسليم؛ املؤمن يرضى ويقتنع ويسلم

  ؟ .دنيوي عاد إىل ما كان عليه؛ واضح الغرض ال ه الدنيوي فقط؛ وهلذا إذا حصل لهغرض

   ؟ التناوبما هو الراجح قول التضمن أو قول : السائل

إمنا  ,حداالذي أرى أن األصح القول بالتضمن أو بالتضمني؛ لكن القول بالتضمني ما يسنت لكل و : الشيخ

 ,يفهمه شخص طالب علم، يفهم التالزم بني املعىن املراد وبني املعىن الذي يدل عليه ظاهر اللفظ؛ وفيه صعوبة

   وهلذا نقول إن عجزت عن التضمني فاجعل احلرف مؤوال حبرف يناسب املذكور .

  ؟  (( يسارعون في الكفر )): كيف تضمن : السائل

  واضح ؟ نعم . ,ارعنيمس , يدخلون يف الكفريدخلون فيه: الشيخ

  فيها قراءتان,  (( وخافون )): قوله: السائل

  . ما ذكرت؛ يعين حذف الياء أو بقائها؛ عندي ما ذكرت: الشيخ

؛ منها املقربون عينا يشربون :ن صحمبباء الإذا استبدلنا حرف  (( عينا يشرب بها المقربون )): يف قوله: السائل

  ؟  ...إذا استبدلنا يشرب مبعىن يروى عينا يروى ا؛ 

  ؛ اال يا أخي يعين يروى بسببه: الشيخ

  ويشرب بسببه ؟ : السائل

  ال، يشرب منها بعضها من للتبعيض؛ : الشيخ

  والباء للسبب ؟ : السائل

  نعم .: الشيخ

: الشيخ هل يصح عطفه على الضمري يف حسبك ؟ ومن اتبعك من المؤمنين )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  يصح . ,يصح يعين ومن اتبعك من املؤمنني حسبهم اهللا

  : إذا كان معطوفا على الكاف, هل جيوز العطف على الضمري ؟ السائل

خالف  مع عدم فاصل ففيهجيوز كيف ؟ جيوز مع الفاصل قوال واحدا، مع الفاصل جيوز قوال واحدا؛ أما : الشيخ

  . واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام )) (( وكفر به والمسجد الحرام )) ((جوازه،  ححيوالص

(( وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر  الرجيم؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم: أعوذ باهللا من الشيطان: الطالب

يم إن الذين اشتروا إنهم لن يضروا اهللا شيئا يريد اهللا أن ال يجعل لهم حظا في اآلخرة ولهم عذاب عظ



الكفر باإليمان لن يضروا اهللا شيئا ولهم عذاب أليم وال يحسبن الذين كفروا أنما أملي لكم خير ألنفسهم 

  إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين )) .

))  كفروال يحزنك الذين يسارعون في ال ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

إذ أن  ,خالف ما يتوقعه السامع في الكفر )) ((وقلنا إن قوله تعاىل:  ,تكلمنا على هذه اجلملة من اآلية

وهنا جاءت يف يف مكان إىل؛  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )) ((املسارعة تتعدى بإىل كما يف قوله تعاىل: 

؛ على قولني؛ ؟ رف اجلرحب أو بالفعل الذي تعدىرف اجلر هل التجوز حب ,واختلف العلماء يف مثل هذا الرتكيب

أن التجوز يف  :يعين أننا نقدر حرفا مناسبا للفعل؛ فنقول يف مبعىن إىل؛ والثاين ,أن التجوز حبرف اجلر :أحدمها

 يسارعون فيه )) (( :الفعل مبعىن أن نضمن الفعل معىن يتعدى بفي؛ وقلنا إن الثاين أوىل وأدق وأعمق؛ فيضمن

  دخلون فيه بسرعة؛ فإذا فسرنا يدخلون فيه بسرعة تضمن املسارعة والدخول يف الشيء؛ ؟ ي أيش

وهو معروف لدى  ,وهو وعاء الطلع طلع النخل , ومنه الكفراءأصل الكفر السرت في الكفر )) ((وقوله: 

ترك ما  أو ,ولكنه يف االصطالح هو ما جحد ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم أو جحد بعضه ,اجلميع

يستلزم الكفر برتكه؛ هذا تعريف الكفر: جحد ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم أو جحد بعضه ولو حرفا 

يعين مثل الصالة فرتكها كفر وإن مل جيحد وجوا  ,أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر ,واحدا من كتاب اهللا

.  

أي مهما سارعوا يف الكفر فإم  ,اجلملة هنا حملها مما قبلها تعليل، حملها تعليل إنهم لن يضروا اهللا شيئا )) ((

وتقدس أن ينال بضرر؛ ويف  أي لن يلحقوا الضرر به جل وعال لن يضروا اهللا )) ((؛ وقوله: لن يضروا اهللا شيئا

( يا عبادي إنكم لن احلديث القدسي الذي أخرجه مسلم من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه أن اهللا تعاىل قال: 

  تبلغوا ضري فتضروني ) .

 ,والنكرة يف سياق النفي تفيد العموم ,هذا نكرة يف سياق النفي لن يضروا اهللا شيئا )) شيئا )) (( ((وقوله: 

وال يف غري ذلك، لن يضروا اهللا  ,وال يف أمسائه وصفاته ,وال يف ملكه ,يعين لن يضروا اهللا أي شيء ال يف ذاته

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم  (؛ وقد قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي الذي أشرنا إليه آنفا: شيئا أبدا

  وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا ) .

كفرهم أال د اهللا سبحانه وتعاىل بيأي ير  يريد اهللا أن ال يجعل لهم حظا في اآلخرة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

أي ال  ,أي يشاء اهللا أن ال جيعل له حظا يف اآلخرة ,اإلرادة هنا إرادة كونيةاآلخرة؛ و  جيعل هلم حظا أي نصيبا يف

 ا. يصري هلم نصيبا يف اآلخرة ال قليال وال كثري 



د اهللا سبحانه وتعاىل بكفرهم يأي ير  (( يريد اهللا أن ال يجعل لهم حظا في اآلخرة ))مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

 ,أي يشاء اهللا أن ال جيعل له حظا يف اآلخرة ,اإلرادة هنا إرادة كونيةاآلخرة؛ و  أال جيعل هلم حظا أي نصيبا يف

له نصيب  وهكذا كل كافر ليس له نصيب يف اآلخرة؛ املؤمنا. أي ال يصري هلم نصيبا يف اآلخرة ال قليال وال كثري 

  عذاب وقد ال يسبق .يف اآلخرة لكن قد يسبق ب

عظيم  ((أي عقوبة؛  عذاب )) ((هلم أي هلؤالء الذين يسارعون يف الكفر؛  ولهم عذاب عظيم )) ((مث قال: 

الذم تكون العظمة  املدح تكون العظمة مدحا؛ ويف مقاموعظمة كل شيء حبسبه؛ ففي مقام  أي ذو عظمة؛ ))

سبحانك هذا  (( :؟ هذا تان عظيمجاء يف القرآن ؟ نعم؛ يف أي آية هكذا ؛هذا إفك عظيمذما؛ فقوله تعاىل: 

من باب املدح؛ املهم أن العظم يف كل  ولها عرش عظيم )) ((كلمة عظيم هنا من باب الذم؛   بهتان عظيم ))

قد يكون مدحا وقد يكون ذما؛ هنا العقوبة الشك أا مكروهة عند اإلنسان أن يعاقب؛ فهي  ,موضع حبسبه

  بالنسبة للمخلوق املعذب قبح وذم .و  ,بالنسبة لعدل اهللا أو لفعل اهللا عدل

إنهم لن  )) (( وال يحزنك ((ون يف الكفر؛ لقوله: يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد: ديد هؤالء الذين يسارع

  أي ال يهمنك أمرهم فسوف يعذبون . يضروا اهللا ))

ال الء الذين يسارعون يف الكفر؛ ولو ومنها: حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم على هداية اخللق؛ ألنه حيزنه هؤ 

  حرصه عليه الصالة والسالم ما حزن لكفرهم .

النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهلم أو من احلزن لعدم إسالم األمة؛ وذلك حملبته للخري عليه ومنها: بيان ما يلحق 

  الصالة والسالم حىت الذي يسارعون يف الكفر حيزنه عملهم ألنه يود أن يسلموا .

 الكفر ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان ما يقع فيه سفهاء بين آدم من اخلطأ واخلطل؛ لكون هؤالء يسارعون يف

  مع أنه ضرر عليهم وهالك .

اآلية الكرمية: انتفاء الضرر عن اهللا وأنه ال تضره معصية العاصني كما ال تنفعه طاعة الطائعني؛ هذه من فوائد 

  (( إنهم لن يضروا اهللا شيئا )) .لقوله: 

 ورسوله لعنهم اهللا في إن الذين يؤذون اهللا ((فإن قيل: إن اهللا قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه يف قوله تعاىل: 

فكيف جنمع بني  يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر ) (ويف قوله يف احلديث القدسي:  الدنيا واآلخرة ))

  نفي الضرر وإثبات األذية ؟



الشيء وال يتضرر به؛ أرأيت لو صلى إىل بفاجلواب أن يقال: ال يلزم من األذية الضرر؛ فقد يتأذى اإلنسان 

قد أكل بصال وثوما فإنك تتأذى مبا معه أو برائحته ولكن ال تتضرر؛ فال يلزم رجل س إىل جانبك جانبك أو جل

  أن يتضرر؛ وحينئذ ال معارضة بني نفي الضرر عن اهللا عزوجل وإثبات األذية .من األذية 

  .)) ئاإنهم لن يضروا اهللا شي ((ومن فوائد هذه اآلية: بيان غىن اهللا عزوجل عن كل من سواه؛ لقوله: 

   (( يريد أن ال يجعل لهم حظا في اآلخرة ))؛ومن فوائدها: إثبات اإلرادة هللا عزوجل؛ لقوله: 

وقد قسم العلماء إرادة اهللا تعاىل إىل قسمني: إرادة كونية وإرادة شرعية؛ فالكونية هي ما يتعلق بفعله؛ والشرعية ما 

والشرعية ال يلزم فيها  ,والشرعية مبعىن احملبة؛ الكونية يلزم فيها وقوع املراد ,يتعلق بشرعه؛ الكونية مبعىن املشيئة

والثانية بشرعه؛ ثانيا:  ,اإلرادة الكونية تتعلق بفعلهأن ؟ ثالثة؛ األول:  إذا الفروق كمفوقوع املراد؛ أفهمتم ؟ 

  والشرعية ال يلزم . ,وقوع املراد والشرعية مبعىن احملبة؛ الثالث: الكونية يلزم فيها ,الكونية مبعىن املشيئة

إرادة   الكونية أو الشرعية ؟ واجلواب أنت يا أخ ؟فإذا قال قائل: ما تقولون يف إميان أيب بكر أهو مراد باإلرادة 

  ألنه وقع باإلرادة الكونية؛ وألنه متعلق بالشرع مبا حيبه اهللا. ,؟ صحيح كونية وشرعية؛ صحيح

  مراد شرعا ال كونا؛ ألن اهللا لو أراده كونا لكان . وما تقول يف إميان أيب هلب ؟

   وما تقولون يف كفر املسلم ؟

  إرادة شرعية؛ : الطالب

   هل هو مراد هللا أو ال ؟: الشيخ

  هذا كونية؛ : الطالب

  .؛ نعم لم ما تقول يف كفره هو اآلن مسلمال هو اآلن مس: الشيخ

  هذه إرادة شرعية ؛ : الطالب

  أن يكفر شرعا ؟ منه يريد اهللا : الشيخ

  ؛ أن يتحققال يلزم : الطالب

   هل هو مراد شرعا أو مراد كونا ؟ ,وهو اآلن مسلم ... ,املهم اآلن هذا مسلم فما تقول بالنسبة لكفره: الشيخ

  كونا؛ : الطالب

  كونا ؟ : الشيخ

كفر؛ لو أراد اهللا أن يكفر لكفر؛ يا ابن داود ؟ ليس مرادا ال كونا وال شرعا؛ واضح ؟ ألنه اآلن مسلم ما  : الشيخ

؟ طيب  وهل هو مراد شرعا كفره ؟ ال؛ إذا هذا انتفى فيه اإلرادتان؛ وإميان املؤمن اجتمعت فيه اإلرادتان؛ صح



مراد كونا غري مراد شرعا؛ وإميان الكافر مراد شرعا غري هو  ,؟ الكونية إميان الكافر ؟ إرادة شرعية؛ كفر الكافر

واضح اآلن ؟ إذا فيه ما جتتمع فيه  ,م املسلم مراد كونا وشرعا؛ وكفر الكافر مراد كونا ال شرعامراد كونا؛ وإسال

؟ وهذا  اإلرادتان وما تنتفي فيه اإلرادتان؛ وما فيه اإلرادة الشرعية فقط وما فيه اإلرادة الكونية فقط؛ عرفتم

س من قال إن املعاصي غري مرادة هللا ال كونا وال تقسيم هذا مهم؛ ألن من الناالالتقسيم ال تظنوا أنه جمرد تزيني، 

؟ على  إن معصية العاصي غري مرادة هللا ال كونا وال شرعا؛ نوافقهم على أيش :شرعا مع أا واقعة؛ فيقولون

ألن اهللا أرادها   :؟ قال كل املعاصي فهي حمبوبة هللا؛ أليش  :؛ وهلذا يقولونا مرادة كوناشرعا لكنه شرعا، غري مرادة

بل  ,حيبها ما أرادها؛ وعلى هذا يتبني أن هذا التقسيم ليس جمرد وشي وتزيني للفظ أنها؛ فإذا أرادها كونا لو كون

   وراءه أمر معنوي.

يريد اهللا أن ال يجعل  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال حظ للكافر يف اآلخرة ألنه خملد يف النار؛ لقوله: 

  . لهم حظا في اآلخرة ))

  وكفره ال مينعه من احلظ يف الدنيا. ,أن الكافر قد يكون له حظ يف الدنيا :باملفهوم فوائدهاومن 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء  ((فإن قال قائل: إن اهللا قال يف كتابه: 

  فهذا يدل على أن الكافر ال حيصل له نعيم يف الدنيا ؟ واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ))

والذين   ((نعم األصل أن ال حيصل له نعيم يف الدنيا، هذا األصل؛ لكنه قد ينعم استدراجا كما قال تعاىل:  :قلنا

  كفروا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين )) .

منهم من له  :رة، وأا حق، وأن الناس ينقسمون فيها إىل قسمنيومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات اآلخ

  . في اآلخرة )) ((نصيب ومنهم من ال نصيب له؛ لقوله: 

ظا يف ومن فوائدها: إثبات العقوبة هلؤالء الكفار؛ فليس حظهم أن ال جيدوا حظا يف اآلخرة؛ بل ال جيدون ح

 ((نعيم أو من احلظ والنصيب بل األمر أشد؛ وهلذا يقولون: األمر أن حيرموا من ال اآلخرة ومع ذلك يعذبون؛ ليت

وقال الذين كفروا في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا  ((نسرتيح؛  يا مالك ليقض علينا ربك ))

  نسأل اهللا العافية ـ.ـ  يوما من العذاب ))

هذه اآلية  شيئا ولهم عذاب أليم )) إن الذين اشتروا الكفر باإليمان لن يضروا اهللا ((مث قال اهللا تعاىل: 

وإال فإن  ,أي اختاروا الكفر على اإلميان إن الذين اشتروا الكفر )) ((صلتها مبا قبلها أا كالتوكيد هلا؛ قوله: 

  الكفر ليس سلعة يباع ويشرتى؛ فاالشرتاء هنا مبعىن االختيار وترك الطرف اآلخر.

  قال قائل: هم مل يؤمنوا ؟إذا  اشتروا الكفر باإليمان )) ((وقوله: 



فر بعد اإلميان؛ قلنا لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة اليت كانوا عليها وهي التوحيد؛ فهم اشرتوا الك

وما أنت بمؤمن لنا  ((؛ وأما اإلميان فإنه يف اللغة قيل: التصديق، واستدلوا لذلك بقوله تعاىل: وسبق معىن الكفر

كلمة فالبد أن الأن الكلمة إذا كانت مبعىن بوقيل: اإلقرار، واإلقرار أخص من التصديق، واستدل هؤالء  ))

تتعدى مبا تتعدى به؛ ومن املعلوم أن اإلميان ال يتعدى كما يتعدى التصديق؛ فإنك تقول: صدقته وال تقول 

أما يف الشرع فهو اإلقرار  ,إلقرار؛ وهذا يف اللغةآمنته، ال تقول آمنته؛ إذا فليس معنامها واحدة؛ بل معىن اإلميان ا

بل البد من أن يقبل ما جاء به الرسول ويذعن له؛ وهلذا مل  ,املستلزم للقبول واإلذعان؛ ليس جمرد اإلقرار اإلميان

يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مقر مبا جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكنه مل يقبله ومل يذعن له فلم يكن 

مؤمنا؛ وإذا كان هذا هو اإلميان أي اإلقرار املستلزم للقبول واإلذعان فإنه يتضمن مجيع شرائع اإلسالم كما هو 

مذهب أهل السنة واجلماعة، أن اإلميان شامل لالعتقاد وقول اللسان وعمل اجلوارح وعمل القلب أيضا، عمل 

  ها من اإلميان .القلب واجلوارح وقول اللسان واعتقاد القلب، أربعة أشياء كل

  )) لن يضروا اهللا شيئا إن الذين اشتروا الكفر باإليمان لن يضروا اهللا شيئا ولهم عذاب أليم )) (( ((

فيجتمع يف عذام ـ  ,إنه عظيم :وهناك قال ,إنه أليم :هنا قال ولهم عذاب أليم )) ((كاآليات السابقة متاما؛ 

وليست مبعىن شديد، فهي مبعىن اسم الفاعل  ,هنا مبعىن مؤمل، مبعىن مؤمل )أليم ) (( والعياذ باهللا ـ العظم واألمل؛ و

  من الرباعي من آمله يؤمله إيالما فهو مؤمل .

  مفعل ؟  وهل يأيت فعيل مبعىن

  نعم؛ : الطلب

  مثاله ؟ : الشيخ

  مسيع مبعىن مسمع؛ : الطلب

  السميع مبعىن مسمع على حد قول الشاعر: ,أي نعم صح: الشيخ

  ؛اع السميع    يؤرقين وأصحايب هجوعرحيانة الدن أم

  الداعي السميع يعين املسمع .

اشرتاء، واملشرتي طالب للسلعة؛ فهم  رغبة الكفار بالكفر؛ ألم اشرتوهيف هذه اآلية الكرمية: بيان شدة 

رغبة .عن رغبة، يأخذون الكفر ا ـ والعياذ باهللا ـ عن يأخذو  

ن؛ وهذه أخسر صفقة على وجه ان خسران هؤالء حيث أخذوا الكفر بدال عن اإلمياومن فوائد اآلية الكرمية: بي

  طيبة به نفسه ـ والعياذ باهللا ـ. , طائعاأن يأخذ اإلنسان الكفر باإلميان األرض



إنهم لن  ((من فوائدها: بيان كمال اهللا عزوجل وأنه ال تضره معصية العاصي وال تنفعه طاعة الطائعني؛ لقوله: و 

  اهللا شيئا )) .يضروا 

مع أن  ,ومن فوائدها: كمال سلطان اهللا، حيث إن هؤالء الذين اختاروا الكفر على اإلميان مل يضروا اهللا شيئا

  املعروف أن امللك كلما قلت جنوده ضعفت قوته إال اهللا عزوجل فإنه ال يضره شيء.

 ((ميان عذاب مؤمل؛ ولذلك قال اهللا تعاىل: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن عذاب هؤالء الذين اختاروا الكفر على اإل

 ((فينادون توبيخا:  ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل )) (( :ارخونيص وهم يصطرخون فيها ))

  نصير )) . أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من

فروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم وال يحسبن الذين ك ((مث قال اهللا تعاىل: 

وال  ((أي ال يظن الذين كفروا؛ وفيها قراءة ثانية سبعية:  وال يحسبن الذين كفروا )) عذاب مهين )) ((

ر خي ((أي منهلهم عن األخذ بالعقوبة؛ خريا أو خري ؟  نما نملي لهم ))أ ((وقوله:  تحسبن الذين كفروا ))

  ألنفسهم )).

 :الكن أمن ... ؟ والفعل املضارع ينصب املفعول به نملي )) ((وهنا يقع تساؤل: ملاذا كانت خري مع أنه قال:  

  ؟  أو أمنا حرف حصر ,هنا ما اسم موصول

  ؛  ...اسم موصول من أمساء : أمنا: الطالب

فصورا صورة  ,مع أن عندي مرسومة متصلة بأن ,صح إذا يكون التقدير: أن الذي منلي هلم خري: الشيخ

وإال  ,ألن العلماء اتبعوا يف رسم املصحف الرسم العثماين ,ولكن هذا ال مينع من أن تكون امسا موصوال ,احلصر

  لو مشينا على القاعدة املوجودة اآلن لكتبت أن وحدها وما وحدها .

ليزدادوا إثما  ((أي منهلهم  إنما نملي لهم )) ((احلصر هذه إمنا على  إنما نملي لهم )) ((قال اهللا تعاىل: 

يعين أنه عزوجل ميلي من أجل  ,الالم للتعليل باعتبار فعل اهللا ليزدادوا إثما )) ((قوله:  ولهم عذاب مهين ))

جل أن يزدادوا إمثا ولكن كفرهم كان ألزيادة اإلمث؛ وللعاقبة باعتبار حال املشركني أو الكافرين؛ ألم ما كفروا 

أي إىل إمثهم؛ ألن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يوما زاد كفرا، إذا  ليزدادوا إثما )) ((سببا لزيادة اإلمث؛ وقوله: 

  بل يزدادون بذلك كفرا.باهللا ـ ال يستفيدون من دنياهم  والعياذـ زاد عشرة أيام أخرى زاد أكثر وهكذا؛ فهم 

مذل من اإلهانة؛ وذلك ألم إمنا كفروا استكبارا وعلوا فعوقبوا بعذاب يذهلم  :مهني عذاب مهين ))ولهم  ((

  ويهينهم .

  )) ...وال يحسبن الذين كفروا  ((يقول اهللا عزوجل: 



 ,من فوائد هذه اآلية: أنه جيب على اإلنسان أن ال يظن أن إمهال اهللا له خري له؛ من أين تؤخذ ؟ من النهي

  يف النهي التحرمي؛ فال جيوز لإلنسان أن يغرت  بإمهال اهللا له . واألصل

كمته قد يستدرج بعض اخللق فيعطيه النعم ترتى وذاك متجاوز حبومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل 

اهللا ليملي ( إن ليبلغ يف الطغيان غايته حىت إذا أخذه مل يفلته، كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  ,حلدوده

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه  قوله تعالى: (( فلته وتالللظالم حتى إذا أخذه لم ي

  أليم شديد )) .

  ؟ : هل تقيسون العاصي على الكافر ؟ مبعىن أنه قد ميهل له وهو مقيم على املعصيةفإن قال قائل

وذلك ألن الكفر  , ومل يعاقبه؛ وقد نقول بعدم القياسقد نقول بالقياس جبامع أن كل واحد منهما أمهله اهللا

ولو  ((أعظم من الفسوق؛ ولكن من رجع إىل ظاهر القرآن تبني له أنه حىت الفاسق رمبا ميهل له؛ يف قوله تعاىل: 

أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 

  . يكسبون ))

 يف عمره؛ وهل هو قد أمضاه يف طاعة اهللا فليبشر على اإلنسان أن يعتربمن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه جيب 

  ن هذا استدراج . تعاىل يدر عليه النعم فليعلم أوإن أمضاه يف معصية اهللا واهللا ,باخلري

وال  ((حلال ولو كان من املتقني؛ لقوله: ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن اإلنسان قد يغرت بظواهر ا

فاإلنسان قد يغرت بظاهر  )) يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما

  إنما أوتيته على علم عندي )) . ((احلال ويقول إن اهللا مل ينعم علي نعمة إال ألنين أهل، كما قال قارون: 

فتدل باملفهوم على زيادة اإلميان؛ كذا ؟  ليزدادوا إثما )) ((من فوائد اآلية الكرمية: إثبات زيادة اآلثام؛ لقوله: 

إن اإلميان يزيد  أهل السنة واجلماعة:اإلمث كانت زيادة يف اإلميان؛ وهلذا قال عن ألنه إذا زادوا إمثا فما نقص 

  بالطاعة وينقص باملعصية .

  ولهم عذاب مهين )) . ((آلية الكرمية: إثبات العقوبة املذلة هلؤالء؛ لقوله: ومن فوائد هذه ا

  ومن فوائدها أيضا: أن اجلزاء من جنس العمل؛ فإن هؤالء ملا استكربوا على اخللق وعلوا عليهم أذهلم اهللا .

هنا نقول اهللا  والذي جاء بالصدق وصدق به )) ((اإلقرار هل هو أخص من التصديق يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟ ...أقر  

وأقر به اعرتف به؛ لكن أقر أخص ليس كل مصدق  ,ال يا أخي؛ أقره غري أقر به؛ أقره يعين مل ينكر عليه: الشيخ

  يف نفسه شيء .و يعين يصدق  ,مقرا



, وما اإلقرار ال التصديقنقول بأن اإلميان هو هو مربر ألن عدم املفارقة بني التصديق واإلميان هل : السائل

   ؟ (( وما أنت بمؤمن لنا ))اجلواب على قوله تعاىل : 

؛ اإلميان مؤمن مبعىن مصدق؛ فاإلميان إذا تعدى بالالم صار مبعىن التصديق: واضح ألنه مصدق، هنا الشيخ

 ال يطابق اإلميان بالتصديق؛ هذا البحث يف احلقيقة ما رأيت ...بالباء كما هو اإلميان باهللا ومالئكته  ىعدامل

  وأنكر على من قال إن اإلميان هو التصديق . ,أحدا حبثه وسدد فيه إال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإلميان

 ,نعم: الشيخ ؟ تدعو لهاهلداية وهل عندما تشاهده إذا كان قريبا تتأسف له وتتمىن له لكافر : بالنسبة لالسائل

   ... الرؤساء إذا هداهم اهللا اهتدى م أمةالرؤساء ألن من اللهم اهده؛ السيما إذا كان  :تقول

   بكسر السني ؟ وال تحسبن )) ((يف:  القراءاتهل : الطالب

  بس . بن ))تحسَ  (( :قول: ما أعرف الذي عندي ما ذكر بكسر السني يالشيخ

  ...وال يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير من أنفسهم ))  ((: تعاىل قوله: الطالب

ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب  (( طان الرجيم:الشي أعوذ باهللا من

وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا باهللا ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا 

لهم بل هو شر لهم فلكم أجر عظيم وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خيرا 

سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة وهللا ميراث السموات واألرض واهللا بما تعملون خبير لقد سمع اهللا قول 

الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 

  )). يدذلك بما قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعب

املناقشة  هذا مبتدأ وال يحسبن الذين كفروا )) ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  قبلها . ؟

اخلطاب يف  ))...  وال يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا اهللا شيئا ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   هذه اآلية ملن ؟

  صلى اهللا عليه وسلم.للنيب : الطالب

   وال تصح لكل من يتأتى خطابه ؟: الشيخ

  ال؛ : الطالب

  ال يصح طيب.: الشيخ

   ما الذي يفيده هذا النهي ؟: الشيخ



  وحزنه على عدم إميان هؤالء الكفار؛ من حرصه النيب صلى اهللا عليه وسلم  ما كان عليهيفيده بيان : الطالب

وعلى مسارعتهم يف  ,عليه الصالة والسالم على عدم إسالم هؤالء الكفاريفيد حزن النيب  , يعينأحسنت: الشيخ

  الكفر .

معروف أن  ملاذا عدى يسارعون بفي مع أن املعروف أا تعدى بإىل ؟ يسارعون في الكفر )) ((قوله: : الشيخ

   فلماذا عديت هنا بفي ؟ وسارعوا إلى مغفرة )) (( :تتعدى بإىل مثل يسارع

  املعىن أم إذا وصلوا للكفر سارعوا فيه فازدادوا منه وهم كفار. : الطالب

  : لكن كيف خنرج أا عديت بفي مع أا تعدى بإىل, الشيخ

  : مر معنا يف الدرس أن يف مبعىن إىل, الطالب

  مبعىن إىل أحسنت هذا وجه؛ الثاين ؟  : يفالشيخ

  معىن يسارعون يقعون.: الطالب

  املسارعة هو الدخول يف الكفر؛ : الطالب

يعين إذا التضمني هنا بالفعل ال باحلرف؛ على املعىن األول التضمني باحلرف ضمن معىن إىل؛ وعلى الثاين : الشيخ

  التضمني يف الفعل.

   ح يا خالد ؟: أيهما أفصالشيخ

  .: يف الفعل أفصح ألنه يتضمن معىن زائد الطالب

   لك أن تأيت مبثال سوى هذا يوضح ؟ يتضمن املعىن وزيادة؛ هل: الشيخ

   عينا يشرب بها عباد اهللا )) ((قوله: : الطالب

  ؟  يشرب تتعدى بأيش يف األصل: الشيخ

  ؟مبن : الطالب

  وهنا عديت بالباء؛ خرجها على الوجهني ؟ : الشيخ

  عني يشرب منها؛ : الطالب

  هذا وجه يعين الباء ضمنت معىن من؛ : الشيخ

  ويشرب؛  اضمن الفعل يعين عني يروى  :الثاين: الطالب

  ألنه ال ري إال بعد الشرب . ,عينا يروى ا وإذا قلنا يروى ا فيتضمن الشرب: الشيخ



إن الذين يؤذون اهللا  ((وبني قوله تعاىل:  إنهم لن يضروا اهللا شيئا )) ((كيف جنمع بني قوله تعاىل: : الشيخ

  ء وال يتضرر به؛ مثل؟ شيون فيها ضرر قد يتأذى اإلنسان بأن يك األذيةال يستلزم من  )) ؟ ورسوله

  ون بالنيب عليه الصالة والسالم؛ : الذي يستهزؤ الطالب

   النسبة هللا ورسوله، عادي طبيعي ؟مثال بما نريد ال، ال : الشيخ

  يؤذيه وال يضره؛  ,يضره على اآلخر ولكن الإنسان يتكلم قد : الطالب

أتأذى : الطالب ,حسي ؟ جلس إىل جنبك رجل آكل ثوماوال يضره؛ طيب هذا معىن؛ بكالمه يؤذيه : الشيخ

  ؛ ينمن الرائحة ولكن ال يضر 

إنسان ويؤذيين بكالمه ولكن ما يضرين؛ جيلس إىل  ن عندنا مثالني؛ معنوي يتكلم علي؟ إذا اآل صح: الشيخ

وذا ال يكون هناك تعارض بني  ,جنيب وهو آكل ثوما أتأذى به ولكن ال أتضرر؛ إذا ال يلزم من األذية الضرر

  إن الذين يؤذون اهللا ورسوله )) . ((هذه اآلية وبني قوله: 

   ؟ أال يجعل لهم حظا في اآلخرة )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

  نصيبا؛ : الطالب

  كلمة حظا هنا هل هي للعموم أو للخصوص ؟   : نصيبا,الشيخ

  للعموم؛ : الطالب

يعين ما هو الرتكيب  ,العموم هنا فما هو طريق ,العموم له مواضع وطرق ؟ أي طريق كان العموم هنا: بالشيخ

   ؟ الذي استفدنا منه العموم

  النكرة جاءت يف سياق النفي؛  : ألنالطالب

نكرة هو أا نكرة جاءت يف سياق النفي؛ والقاعدة عبيد اهللا ؟ بأي طريق حصل العموم ؟ الطريق ا أل: الشيخ

  جاءت يف سياق النفي .

  ؟  اشتروا الكفر باإليمان )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

  استبدلوا الكفر باإلميان؛ : الطالب

  يعين أخذوا الكفر بديال عن اإلميان .: الشيخ

يقول علماء البالغة إن يف هذه اجلملة جماز باالستعارة التصرحيية التبعية أو االستعارة املكنية هل تعرف : الشيخ

   ذلك ؟

   إن الذين اشتروا الكفر باإليمان )) ((يعين يف قوله: : الطالب



   أو استعارة مكنية ؟ تبعيةهذه جيوز أن جتعلها استعارة  , يعينأي نعم: الشيخ

  أجتهد ؟ : الطالب

   تصيب ؟أن ختطئ وإما أن اجتهد إما : الشيخ

فهذه استعارة,   (( إن الذين اشتروا الكفر باإليمان ))قال اهللا عزوجل:  ومع ذلكالكفر ال يشرتى : الطالب

  تشرتى؛ كأنه شبه الكفر بالسلعة 

البالغة بهر ما عندكم علم اظبشيء من لوازمه؛ ال؛ فحذف املشبه به ورمز إليه : فاستعار الكفر من اإلميانالشيخ

  ؛ شراءوهو ال لوازمه؟ شبه الكفر بالسلعة اليت تباع وتشرتى وحذف املشبه به؛ لكن رمز إليه بشيء من 

أا جترى االستعارة  التبعية معناهتصرحيية ال ...طيب هذا على أا مكنية؛ على أا تصرحيية تبعية ؟ : الشيخ

فشبه االختيار بالشراء مث اشتق من لفظ  ,ء مشرتك؛ فهنا اشرتوا مبعىن اختارواشيالبالفعل أو باسم الفاعل يعين ب

  الشراء اشرتوا على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية؛ عرفتم ؟ اتركوها مادام أنا ظننت أن فيه دراسة سابقة .

: الطالب إشكال حنوي ؟وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم ))  ((يف قوله تعاىل: : الشيخ

  خرب أن  , ورفعت ألاخريأنه رفع 

  أين امسها ؟ : الشيخ

  االسم املوصول : الطالب

  ما .االسم املوصول : الشيخ

  ى القواعد املعروفة اآلن ؟ عل ةهل الكتابة هنا يف املصحف جاري: الشيخ

   ؛على القواعد : غري جارالطالب

  وهنا كتابتها كأا أداة حصر. ,اسم موصول األ ,ن عن ماأالقاعدة املعروفة اآلن أن نفصل : الشيخ

   ويش معىن منلي هلم ؟ أنما نملي لهم )) ((ما معىن اإلمالء يف قوله: : الشيخ

  نستدرجهم؛ : الطالب

  ه .هلم منهله؛ إمنا منلي هلأملى له من: الشيخ

   هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ دادوا إثما ))ليز  ((الالم يف قوله تعاىل: : الشيخ

  لتعليل؛ : لالطالب

  ون اهللا تعاىل قد أراد منهم شرا.فيك ,تعليل يعين أن اهللا أمهلهم من أجل زيادة اإلمث: الالشيخ

  ؛ الوجهان ...أو أا للعاقبة  , اهللا سبحانه وتعاىل أملى هلم حىت يزدادوا إمثاالالم للتعليل



ألم  ,ما هم عليه تكون للعاقبة والبد فعلهم همللتعليل؛ وباعتبار  اباعتبار فعل اهللا جيوز أن جنعلهيعين : الشيخ

   .لكن اهللا عزوجل قد حيب ذلك حلكمة تقتضي هذا ,ال حيبون أن تطول أعمارهم ألجل أن يزدادوا إمثاهم 



 إشكال حنوي ؟(( وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم )) يف قوله تعاىل: : الشيخ

  خرب أن  , ورفعت ألاخري: أنه رفع الطالب 

  أين امسها ؟ : الشيخ

   .االسم املوصول: الطالب

  االسم املوصول ما .: الشيخ

  ى القواعد املعروفة اآلن ؟ عل ةهل الكتابة هنا يف املصحف جاري: الشيخ

   ؛على القواعد : غري جارالطالب

  وهنا كتابتها كأا أداة حصر. ,اسم موصول األ ,القاعدة املعروفة اآلن أن نفصل أن عن ما: الشيخ

   ويش معىن منلي هلم ؟ (( أنما نملي لهم ))ما معىن اإلمالء يف قوله: : الشيخ

  نستدرجهم؛ : الطالب

  ه .هلم منهله؛ إمنا منلي هلمن أملى له: الشيخ

   هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ (( ليزدادوا إثما ))الالم يف قوله تعاىل: : الشيخ

  لتعليل؛ : لالطالب

  ون اهللا تعاىل قد أراد منهم شرا.فيك ,تعليل يعين أن اهللا أمهلهم من أجل زيادة اإلمث: الالشيخ

  ؛ الوجهان ...أو أا للعاقبة  أملى هلم حىت يزدادوا إمثا, اهللا سبحانه وتعاىل الالم للتعليل: الطالب

ألم  ,ما هم عليه تكون للعاقبة والبد فعلهم همللتعليل؛ وباعتبار  ايعين باعتبار فعل اهللا جيوز أن جنعله: الشيخ

أظن  .لكن اهللا عزوجل قد حيب ذلك حلكمة تقتضي هذا ,ال حيبون أن تطول أعمارهم ألجل أن يزدادوا إمثاهم 

  الفوائد . انتهينا من

ما نافية  :ما كان اهللا ليذر ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه )) ((تعاىل: تبارك و قال اهللا : الشيخ

وهي اليت تأيت بعد كون منفي إما ما كان  ,يعين الم النفي ,وكان فعل ماضي ناقص؛ والالم يسموا الم اجلحود

((لم يكن اهللا ليغر لهم  :ومثاهلا يف مل يكن ما كان اهللا ليذر )) ((وإما مل يكن، مثاهلا يف املكان هذه اآلية: 

ألا واقعة يف سياق النفي؛ أين النفي ؟ مل يكن أو ما كان؛ هذا  ,ومسيت الم اجلحود واجلحود هو النفي ))؛

  فعل املضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكويف أو بأن مضمرة وجوبا كما هو اختيار البصري .وهي تنصب ال

يعين أن هذا ممتنع غاية االمتناع؛ إذا جاء مثل هذا التعبري يف القرآن فإنه يعين االمتناع  ما كان اهللا )) ((وقوله: 

 ,متناع ليس امتناعا لعدم القدرة عليه فهو قادرأنه ممتنع على اهللا عزوجل غاية االمتناع أن يفعل كذا؛ وهذا اال



أي ميتنع حبسب ما تقتضيه حكمته أن يرتك املؤمنني على ما هم عليه حىت مييز اخلبيث من  ,لكنه امتناع شرعي

  الطيب .

يز بدون متي على ما هم عليه )) ((الذين آمنوا باهللا؛  يعين المؤمنين )) ((؛ وقوله: أي ليرتك ليذر )) ((وقوله: 

غري بيان؛ وذلك ألن أي من  (( على ما أنتم عليه ))بني اخلبيث والطيب هذا مستحيل على اهللا؛ وقوله: 

اتمع النبوي يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم خليط بني املؤمنني اخللص والكافرين اخللص واملنافقني؛ أما 

وال ختفى حاهلم على أحد؛ وأما املؤمنون  ,حيهم بهالكافرون اخللص فهم متميزون؛ مباذا ؟ بإعالم بالكفر وتصر 

ألن املنافقني يظهرون  ,اخللص فكذلك، أمرهم واضح ظاهر؛ يبقى اآلن االشتباه بني املؤمن اخلالص وبني املنافق

فإذا حيتاج أن مييز اهللا عزوجل بني اخلبيث والطيب؛  إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا )) (( :اإلميان وأم معهم

مييز مبعىن  حتى يميز الخبيث من الطيب )) ((شكال؛ اإليعين من اخلفاء و  على ما أنتم عليه )) ((وهلذا قال: 

وما كان اهللا  ((يعين يفصل بني اخلبيث والطيب مبا خيرب به عزوجل؛ فإذا كان األمر كذلك قال:  ,يفصل

يعين وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب يف متييز الطيب من اخلبيث؛ فأنتم ال تعلمون ما  الغيب )) ليطلعكم على

واهللا عزوجل ما كان ليطلعكم على  ,يف صدورهم أي ما يف صدور هؤالء اخلبثاء املنافقني ألنكم ال تعملون الغيب

يبه أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه عالم الغيب فال يظهر على غ ((بآية اجلن: مقيدة الغيب؛ وهذه اآلية 

ولكن اهللا يجتبي من  ((هذه اآلية تشبه متاما آية اجلن؛ وهلذا قال:  يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ))

فإن هذا اخلطاب عام حىت  وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب )) ((هذا استدراك على قوله:  رسله من يشاء ))

جيتيب يعين خيتار  ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ((ولكن يستدرك فقال:  ,النيب عليه الصالة والسالم

عالم الغيب فال يظهر على غيبه  ((يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال:  نمن رسله م

طيب اآلن هذه القطعة واجلملة  ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء ))؛ أحدا إال من ارتضى من رسول )) ((

فبني اهللا  ,ا خيفى أمرهمتمع النبوي يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن فيهم أناساحال لنا من اآلية تصور 

عزوجل أن هؤالء الناس الذين خيفى أمرهم البد أن يفصل اهللا بينهم وبني املؤمنني بالعالمات اليت يظهرها؛ وال 

لى الغيب ألن اهللا عزوجل ال يطلع أحدا على الغيب إال من ارتضى من رسوله؛ ويكون يكون هذا بإطالعكم ع

على ما هي قلوب هؤالء عن طريق الوحي؛ وهلذا مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم  نا؟ اطالع هذا عن طريق من

سلم؛ شف اآلن عددا من املنافقني حلذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر سر النيب صلى اهللا عليه و 

صلى اهللا عليه وسلم أسر إىل حذيفة بأمساء رجال من املنافقني ومل يسر إىل أيب بكر وال إىل عمر وال إىل  الرسول

  ما هي ؟ ,من هو أفضل من حذيفة؛ وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم رمحه اهللا يف النونية مرت علينا قريبا



فضل املطلق؛ وأن الفضل نوعان: مطلق ومقيد؛ فهنا الشك أن حذيفة ينة ال تستلزم الة بفضيلة معأن اخلصيص

رضي اهللا عنه امتاز عن الصحابة مبا أخربه به النيب عليه الصالة والسالم من هؤالء املنافقني؛ لكنه ال يلزم من هذا 

يف قلوب  أن يكون أفضل ممن له الفضل املطلق عليه كأيب بكر وعمر وما أشبههما؛ املهم أننا ال نعلم عما

ولكن اهللا يجتبي من رسله من  ((ولكن اهللا مييزهم مبا يطلع عليه نبيه صلى اهللا عليه وسلم؛ وهلذا قال:  ,هؤالء

  يشاء )) .

  ومن الذي اجتباه من الرسل يف عهد النبوة احملمدية ؟ حممد صلى اهللا عليه وسلم وال نيب غريه.طيب, 

وذلك بالتصديق التام واالنقياد واإلذعان بدون  ,يعين حققوا إميانكم باهللا ورسله فآمنوا باهللا ورسله )) ((مث قال: 

اعرتاض ال على القضاء والقدر وال على احلكم الشرعي، آمنوا باهللا ورسوله؛ هكذا حال املؤمن حقا هو الذي 

النقياد للحكم الكوين يعم  مع أن ا ,وينقاد ألمر اهللا الشرعي فينفذه ويذعن له ,ينقاد ألمر اهللا الكوين فريضى به

مجع رسول؛ ومن املعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم اهللا  )) فآمنوا باهللا ورسله ((كل أحد سواء طوعا أو كرها؛ 

سبحانه وتعاىل مبا أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغه الناس؛ وهلذا كان أصل مجهور العلماء يف الرسول 

أمر بتبليغه؛ والنيب من أوحي إليه بشرع يتعبد به ومل يكلف أن يبلغه الناس؛ فآدم عليه أنه من أوحي إليه بشرع و 

؛ نبئ وصار يعمل حبسب ما يوحى إليه واتبعه على ذلك أحدليس عنده  الصالة والسالم نيب لكنه ليس رسوال

 ((سل إليهم نوح؛ وقوله: من أر  وأول ,وملا طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة فأرسل اهللا إليهم ,ذريته

ميان اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور؛ اإلميان بوجوده؛ واإلميان بربوبيته؛ واإلميان بألوهيته؛ واإل آمنوا باهللا ورسله ))

؟ بوجوده؛  منها فإنه مل يؤمن باهللا حقيقة؛ اإلميان بأيش كله فمن نقص شيئا  بأمسائه وصفاته؛ البد من هذا

  ته؛ ؛ أمسائه وصفاألوهيتهبربوبيته؛ 

ويتضمن التعبد هللا بشريعتهم على من ألزموا  ,وا به من الوحياإلميان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاؤ 

باتباعهم؛ ومن املعلوم أنه بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم مل يلزم اخللق إال باتباع النيب حممد صلى اهللا عليه 

ان؛ إذا كيف نؤمن بعيسى عليه الصالة والسالم ؟ نؤمن بأنه رسول اهللا وسلم؛ فإن شريعته نسخت مجيع األدي

وأنه صادق فيما جاء به من الرسالة؛ وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه؛ حنن  ,وأن اهللا أنزل إليه الكتاب ,حقا

  مأمورون باإلميان به فقط .

إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا جبوارحكم فلكم أجر عظيم؛ اإلميان  وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم )) ((قال: 

اهللا عزوجل؛  بالقلب هو اإلقرار املتضمن للقبول واإلذعان؛ هذا اإلميان بالقلب؛ التقوى اختاذ وقاية من عذاب

وقد تقرن اجتناب نواهيه؛ وهذا أمجع ما قيل يف التقوى؛ ولكن ليعلم أن التقوى قد تقرن بالرب وذلك بفعل أوامره و 



 ,قد تقرن باإلصالح؛ فإذا قرنت مبثل هذا تفسر بأن املراد ا تقوى احملارم وإن تحسنوا وتتقوا )) (( :باإلحسان

يعين اجتناب حمارم اهللا؛ أما إذا أطلقت فإا تشمل األوامر والنواهي؛ وهذا كثري من األمساء إذا قرن مع غريه صار 

ما أمشل وأعم إذا قرن أو إذا أفرد ؟ إذا أفرد؛ ألنه إذا قرن مع غريه فإن هأي وإذا وحد صار له معىن؛ لكن ,له معىن

  من املعىن . جانبا كبريا خذهذا الذي قرن معه سيأ

الفاء هنا واقعة يف جواب الشرط لربط اجلملة اجلوابية باجلملة  وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم )) ((قال: 

فمن حيفظه  ,مجلة امسية؛ وقد أنشدناكم بيتا يف هذا املوضوع ء ألن اجلواب وقعالشرطية الفعلية؛ وإمنا قرنت بالفا

  ؟

  ؛ومبا وقد وبلن وبالتنفيسامسية  طلبية وجبامد    

  يعين معناه هذه السبع اجلمل إذا وقعت جوابا للشرط فيجب أن تقرتن به الفاء . 

كأننا حنن مستأجرين أدينا العمل   ,يعين ثوابا؛ ومسى اهللا الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل أجر )) ((وقوله: 

أنه من عمل منكم سوءا بجهالة  (( :لكنه عزوجل أوجب على نفسه ,مع أن احلق هللا علينا ,فنطالب باألجرة

ومسى اهللا ذلك أجرا تفضال ؟ الثواب  إذا نقول األجر هنا أيش ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ))؛

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا  ((كأننا أجراء قمنا بالعمل فنطالب باألجرة؛ وهذا كقوله تعاىل:   ,منه

عبده إذا لنقرضه ؟ كال؛ ولكن هذا من باب إظهار التزام اهللا عزوجل بالوفاء حىت فهل اهللا فقري  فيضاعفه له ))

هذا وصف من اهللا عزوجل هلذا األجر؛  عظيم )) (( وقوله:بعهدكم ))  وأوفوا بعهدي أوف (( :أوىف بعهده

والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث، حديث الدعاء 

  أضافها إىل عندية اهللا عزوجل. ) فاغفر لي مغفرة من عندك (الذي علمه أبا بكر رضي اهللا عنه قال: 

  تفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد.يس )) ...ما كان اهللا ليذر المؤمنين  ((يقول اهللا عزوجل: 

ما كان اهللا ليذر  ((منها: أن اهللا عزوجل البد أن مييز اخلبيث من الطيب، أن مييز اخلبيث من الطيب؛ لقوله: 

  المؤمنين على ما أنتم عليه )) .

قلنا حيصل بالوحي يف عهد النبوة، حيصل بالقرائن يف غري عهد النبوة ويف عهد يز ؟ املفإن قال قائل: مباذا حيصل 

النبوة أيضا؛ فإن القرائن قد تبني اخلبيث من الطيب، حبيث نالحظ أعماله وننظر كيف يسري وكيف يعمل فيتبني 

  لنا خبثه من طيبه .

ل البد من ميز بكذا يشتبه بعضهم ببعض رمحة اهللا عزوجل بعباده، حيث ال يرتكهم هومن فوائد هذه اآلية: بيان 

  هذا من هذا .



وما كان اهللا ليذر المؤمنين  ((ومن فوائدها: بيان احلكمة، حكمة اهللا عزوجل يف أفعاله ومشروعاته أيضا؛ لقوله: 

  على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب )) .

هو  (( وهذا كقوله: يميز الخبيث من الطيب ))حتى  ((ومن فوائدها: انقسام الناس إىل خبيث وطيب؛ لقوله: 

فمنهم شقي  ((هود: سما ثالثا؛ وقال تعاىل يف سورة ومل يذكر قالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن )) 

  . ويف اجلزاء أيضا قسمهم إىل قسمني ,ومل يذكر قسما ثالثا؛ ففي العمل قسم اهللا الناس إىل قسمنيوسعيد )) 

وال ميكن  ,إن الناس إما مؤمن أو كافر :قال قائل: أليس يف هذا دليل على مذهب اخلوارج الذين يقولون فإذا

  ألحد أن جيمع بني اإلميان والكفر ؟

فاجلواب أن يقال: ليس فيه دليل ملذهبهم؛ ألن املؤمن إذا مل يفعل ما خيرج به من اإلميان فإنه ال يصدق عليه 

بل هو من قسم الطيب لكن فيه خبث، هو من قسم الطيب لكن فيه  ,قوصف اخلبيث على سبيل اإلطال

وهذا الطيب غلب على خبثه، كما أن الكافر أيضا، الكافر وإن فعل ما حيمد عليه كالرب واجلود  ,خبث

هذه خصال اإلميان لكن خبثه أعظم من هذه اخلصال فهو من قسم  ,والشجاعة وطالقة الوجه وما أشبه ذلك

من قسم الطيبني؛ إذا نقول: هؤالء املؤمنون الذين عندهم صفات الكفر من أي قسمني ؟ من قسم اخلبثاء وليس 

بيث الطيب الذي فيه خبثه لكن طيبه يغلب على اخلبث؛ والكفار الذين فيهم خصال من الطيب من قسم اخل

بل مها  ,الثفليس هناك قسم ث ,يف جانب اخلبث؛ وعلى هذا فال تقسيم لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر

  قسمان لكن ما غلب عليه أحد الوصفني فهو منهم .

وما كان اهللا  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب؛ من أين نأخذها ؟ من قوله:  

قل ال يعلم من في  ((فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب؛ بل هو كافر؛ لقوله تعاىل: ليطلعكم على الغيب )) 

وما كان اهللا  ((وألنه إذا ادعى علم الغيب فقد كذب مضمون قوله:  السموات واألرض الغيب إال اهللا ))

  ليطلعكم على الغيب )).

 ولكن ما املراد بالغيب ؟ املراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا؛ وذلك الذي يكون يف املستقبل؛ أما الشيء احلاضر 

مل يشاهده خبرب اجلن، اجلن يسيحون يف لع عليه اإلنسان وإن ولكنه غائب عن ناس دون أناس فهذا قد يط

التصرف؛ فرمبا يسعون يف األرض مث خيربون أوليائهم مبا شاهدوا يف أراض  وسريعاألرض يذهبون مشاال وميينا وهم 

قوم؛ يعين باإلضافة إىل قوم دون  ؟ إضافيا؛ ومعىن إضايف بعيدة فيكون هذا غيبا؛ غيبا حقيقيا أو غيبا إضافيا

الذي يف جنب املسجد هذا يف الشارع الذي والبعيدون عنه هو غيب؛ اآلن  ,همدفالذين شاهدوه ليس غيبا عن

 :رأيت يف الشارع كذا وكذا؛ نقول :وحنن هنا هو بالنسبة إلينا غيب ال نطلع عليه؛ لكن لو دخل علينا رجل وقال



ا به؛ فاملراد بالغيب الذي ال يعلمه إال اهللا هو نعلم الغيب لكن أخربنا عن أمر وقع شاهده من أخربن ملحنن 

  . الغيب املطلق وهو الذي يكون يف املستقبل؛ فهذا ال يطلع عليه إال اهللا

؟ بلى؛ فإذا قلنا  فا والربق خاطفا ألسنا نتوقع املطرفإن قال قائل: ألسنا إذا رأينا السماء مدهلمة والرعد قاص

 ننا؛ وقد يأمر اهللا هذه السحاب فيتمزقمبين على القرائن قد خيطئ ظ بل هذا ,ستمطر فليس هذا من علم الغيب

هذا علم بل هو ظن مبين على قرائن؛ املهم لئال يلتبس  :ولسنا نقول ,لكن هذا حسب ما نتوقع ,وال ميطر

أن الغيب هو الغيب املطلق وهو الذي يكون يف املستقبل؛ أما الغيب اإلضايف النسيب فهذا قد  :عليكم األمر

يطلع اهللا عليه من شاء من عباده بواسطة كاجلن مثال، اجلن يعلمون ما حصل يف األرض وخيربون به أوليائهم، 

د يكونون جمرمني؛ فإن كانت والية خيربون به أوليائهم؛ لكن من أولياء اجلن ؟ أولياء اجلن قد يكونون متقني وق

اجلن هلم بسبب الشرك فيهم كالذبائح للجن وما أشبه ذلك فهذه والية إجرام؛ لكن يقول شيخ اإلسالم رمحه 

اهللا: إن اجلن قد يتولون املؤمن إلميانه حيبونه يف اهللا وخيدمونه يف أمره؛ قال: وهذا جائز بشرطني: أال تكون وسيلة 

ال يستخدمهم يف حمرم؛ انتبهوا أن ال تكون وسيلة استخدامهم حمرمة وأال يستخدمهم يف استخدامهم حمرمة وأ

ال خندمك حىت تسجدوا لنا؛ هذا حرام شرك؛ ال نستخدمك حىت تدخل فالنا السجن؛  :حمرم؛ فمثال إذا قالوا

ل هلم مثال: يف شيء حمرم فقا ميعين خدموه بدون شرك بدون حرام لكن استخدمه ,هذا حرام لكنه ليس بشيء

روعوه يف بيته روعوه يف فآذوه, اذهبوا إىل فالن  ,؛ حرام ؟ نعمىل فالن فأرجفوا بإبله حىت رب وتشرداذهبوا إ

  سوقه هذا أيضا حرام ال جيوز .

ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن  ((فلو قال قائل: إن استخدامهم حرام بكل حال ألن اهللا تعاىل يقول: 

إلنس وقال أوليائهم من اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قد استكثرتم من ا

وهذا يدل على أن استمتاع اإلنسان  قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا إن ربك حكيم عليم ))

  باجلن حمرم بكل حال ؟

كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا و  ((فاجلواب على ذلك أن نقول: اقرأ اآلية اليت بعدها حيث قال: 

يف من احملرم يف ظلم والشك أنه حرام؛ أما إذا كان استمتاعا مبا ينفع وخال استمتاع فهذا االستمتاع يكسبون )) 

  طريقه أو يف استخدامه فإن هذا ال بأس به .

  ما املراد باألسباط يف القرآن ؟ : السائل

  أين األسباط ؟ : الشيخ

   تكلمنا عن النيب والرسول األسباط هل هو نيب أو رسول ؟ حنن: السائل



وأن األسباط يعين واألنبياء من األسباط، وبعضهم قال هم  ,بعضهم قال أسباط يعين قبائل بين إسرائيل: الشيخ

  فيها خالف . ,أوالد يعقوب

لهم سيطوقون ما  وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خيرا لهم بل هو شر ((: الطالب

بخلوا به يوم القيمة وهللا ميراث السموات واألرض واهللا بما تعملون خبير لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن 

اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما 

  . )) قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعبيد

ماذا يسمي الالم  ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب )) ((: خالشي

   حناة العلماء ؟

  الم اجلحود؛ : الطالب

  وما هو اجلحود ؟ : الشيخ

  الم النفي؛ : الطالب

  نفي، اجلحود هنا مبعىن النفي؛ وضابطها ؟ : الالشيخ

  أن تأيت بعد كون منفي .: الطالب

   وما معناها خالد إذا كان ما كان اهللا لكذا ؟: الشيخ

  معناه أنه ميتنع غاية االمتناع أن يفعل اهللا هذا الشيء .: الطالب

   .معىن ليذر ليذر المؤمنين )) ((وقوله: : الشيخ

  املؤمنني على ما أنتم عليه؛  : أي ليرتكالطالب

  على ما أنتم عليه ؟ يقول حىت ؟  همويش معىن يرتك: الشيخ

  على اشتباه بني املنافق واملؤمن اخلالص : الطالب

  حىت يبني اخلبيث من الطيب.: الشيخ

  ما صلتها ملا قبلها ؟  وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب )) ((قوله: : الشيخ

  ؛ استدراك: الطالب

  املعىن ؟ : الشيخ

  ؤمن؛ املنافق أو من املبالغيب بأن تعلموا ما يف قلوب الناس  ما كان خيربكماملعىن أن اهللا : الطالب

  يعين ليطلعكم على ما يف قلوم من النفاق أو غريه . ,أي نعم: الشيخ



ما كان اهللا  (( :ال أنا أقصد ,ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه )) ((؟  إذا ما فيها استدراك: الشيخ

   ليطلعكم على الغيب ))

   . هذه يعلمها اهللا عز وجل فقط: فيه استدراك على أن األمور الطالب

  : ال. الشيخ

  تعليل؛ : الالطالب

  يعين وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب فيخربكم مبا يتميز به هذا عن هذا.: الشيخ

   ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ؟ ((قوله: : الشيخ

  .: هذا استثناء الطالب

  ؟  لالستدراك؛ طيب واملعىن :لكن ,استدارك: أو الشيخ

  رسله من يشاء؛ هللا قد خيرب من املعىن: ولكن ا: الطالب

  الغيب بواسطة الرسل.: فيطلعكم على الشيخ

بل البد أن مييز أي  ,اخلالصة أن اهللا عزوجل بني يف هذه اآلية أن اهللا مل يرتك اتمع اإلسالمي يف حرية وشك

أن يطلعكم أن يطلع كل بوال يكون هذا  ,بذكر األوصاف اليت تنطبق على هذا وهذايفصل اخلبيث من الطيب 

  على الغيب ولكن عن طريق الرسل .منكم واحد 

, فبماذا يفسر اإلميان يقرن اهللا بني اإلميان والتقوى كثرياوإن تطيعوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ))  ((قوله: : الشيخ

  التقوى ؟ إذا قرن مع 

  يفسر اإلميان إذا قرن بالتقوى اإلميان عمل بالقلب والتقوى بأا مقصودة عمل اجلوارح؛ : الطالب

  إذا يكون اإلميان بالقلب والتقوى باجلوارح .: الشيخ

ولكن اهللا يجتبي من رسله  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اهللا قد يطلع اخللق على الغيب بواسطة الرسل؛ لقوله: 

  من يشاء )) .

ومن فوائدها: أن الرسل ممن اجتباهم اهللا واصطفاهم على اخللق؛ وهذا موجود يف القرآن بأن األنبياء هم الصفوة  

  (( وإنهم عندنا لمن المصطفين األخيار )).كما قال اهللا تعاىل: 

يئة فإنه البد ولكننا نقول كل شيء علقه اهللا باملش من يشاء )) ((ومن فوائدها: إثبات املشيئة هللا عزوجل؛ لقوله: 

وما  ((ليست مشيئة جمردة بل البد أن تكون مقرونة باحلكمة ودليل ذلك قوله تعاىل:  ,أن يكون مقرونا باحلكمة



إشارة إىل أن إن اهللا كان عليما حكيما ))  ((فقال:  تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ))

  مشيئته تتبع علمه وحكمته .

وقد بينا يف التفسري   فآمنوا باهللا ورسله )) ((آلية: وجوب اإلميان باهللا ورسله عموما؛ لقوله: ومن فوائد هذه ا

اعهم فهو خاص بالنيب ا من عند اهللا وهم صادقون, أما اتبوأنه يؤمن بأم حق وجاءو  ,كيفية اإلميان بالرسل

  صلى اهللا عليه وسلم .

  العظيم . األجر ماه يرتتب عليهومن فوائد هذه اآلية: فضيلة اإلميان والتقوى وأن

,  ومن فوائد هذه اآلية أيضا: بيان منة اهللا على العباد، حيث جعل كتابتهم على العمل مبنزلة األجر املتقرر هلم

  ؟ الذي فرضه هو اهللا عزوجل . وأعطاهم أجرهم فرضا؛ ولكن من الذي فرضه عليه كأن شخصا استأجر أجراء

فكما أن اإلميان والتقوى يعترب أمرا عظيما ظاهرا  ,وأنه من جنس العمل ,إثبات اجلزاءمن فوائد هذه اآلية أيضا: 

  وباطنا فكذلك األجر كان أجرا عظيما .

فيها  :حيسنب وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خيرا لهم )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

باخلطاب؛  بن ))وال تحسَ  ((والثالثة:  بن ))وال يحسَ  ((والثانية:  بن ))وال يحسِ  ((ثالث قراءات؛ األوىل: 

إال أنه ال ينبغي أن يقرأ بالقراءة اخلارجة عن  ,ذه أحياناسبعية يسن لإلنسان أن يقرأ ذه أحيانا و  قراءاتوكلها 

  ألن ذلك قد يوجب فتنة. ,املصحف أمام العامة

ن الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا؛ والبخل هو املنع، البخل هو املنع أي ال يظ ال يحسبن )) ((يقول اهللا عزوجل: 

  يشحون به. ,أي مينعون مع شح ,بل قال: يبخلون به .مع شح؛ وهلذا عدي بالباء ومل يقل: يبخلون ما آتاهم

وا ألم خبل موضعهأي أعطاهم اهللا من فضله؛ وفيه إشارة إىل أن هذا البخل يف غري  بما آتاهم )) ((وقوله: 

اهللا به؛ وهذا غاية ما يكون  موه فيما أمرهبل هو من اهللا وخبلوا به أن يصرف همبشيء ليس من كسبهم وال من كد

اصرفه يف كذا تبخل؛ فإن هذا من احلمق البالغ إذ أن األمر يقتضي أن الذي  :من احلمق أن الذي أعطاك وقال

  .كذا أن تصرفه كما أمر ألنه فضله  أعطاك إذا أمرك أن تصرفه يف

فاإلنسان قد يعمل  ,أي من خريه؛ ألن الفضل يف األصل هو الزيادة بما آتاهم اهللا من فضله )) ((وقوله: 

  أحيانا عمال يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب ألفني أو أكثر من فضل اهللا عزوجل وقد خيسر.

واملفعول األول حمذوف تقديره: خبلهم هو خريا هلم، وال  ,حسبمفعول ثاين لي :خريا هو خيرا لهم )) ((وقوله: 

  بل هو شر هلم كما ذكر اهللا عزوجل . ,حيسنب الذين يبخلون خبلهم خريا هلم



خري هنا اسم تفضيل فالبد من مفضل ومفضل عليه؛ فما هو املفضل واملفضل عليه ؟  خيرا لهم )) ((وقوله: 

فهم يظنون أن  ,ال يظنوا أن البخل خري من العطاء :يعين ,هلم من العطاءهو خريا  :املفضل عليه هو البخل يعين

ما نقصت  (ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  ,ظن خطأ، هذا ظن خطأالوهذا  ,البخل أفضل من العطاء

 ((وال تنقص الصدقة ماال مع االحتساب لقوله تعاىل:  ,وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة صدقة من مال )

  أي يأيت خبلفه. :ومعىن خيلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ))

والعطاء ليس فيه  ,هو شر من العطاء ,؟ من العطاء شر هلم من أي شيء بل هو شر لكم )) ((يقول عزوجل: 

فيقول القائل  ,شر؛ لكن اهللا خاطب هؤالء حبسب اعتقادهم حيث يظنون أم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق

فيظنون أن هذا شر؛ فيقول اهللا عزوجل إن  ,أنا عندي ألف إذا أنفقت منه مائة نقص وصار تسع مائة :منهم

((  :؟ من العطاء؛ فالعطاء خري واملنع شر شر هلم من أي شيء )) بل هو شر لهم ((املنع هو الشر؛ وهلذا قال: 

  بل هو شر لهم )) .

   . سني يقول علماء النحو إا للتنفيس وتفيد التحقيقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة )) ((مث قال: 



 ( ما نقصت صدقة من مال )ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  ,ظن خطأ، هذا ظن خطأالوهذا : الشيخ

(( وما أنفقتم من شيء وال تنقص الصدقة ماال مع االحتساب لقوله تعاىل:  ,وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة

  أي يأيت خبلفه. :ومعىن خيلفه فهو يخلفه ))

والعطاء ليس فيه  ,هو شر من العطاء ,؟ من العطاء شر هلم من أي شيء شر لكم ))(( بل هو يقول عزوجل: 

فيقول القائل  ,شر؛ لكن اهللا خاطب هؤالء حبسب اعتقادهم حيث يظنون أم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق

جل إن فيظنون أن هذا شر؛ فيقول اهللا عزو  ,أنا عندي ألف إذا أنفقت منه مائة نقص وصار تسع مائة :منهم

((  :؟ من العطاء؛ فالعطاء خري واملنع شر شر هلم من أي شيء )) (( بل هو شر لهماملنع هو الشر؛ وهلذا قال: 

  بل هو شر لهم )) .

التنفيس  .السني يقول علماء النحو إا للتنفيس وتفيد التحقيق (( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ))مث قال: 

أبلغ يف التحقيق من كلمة:  (( سيطوقون ))واضح؛ يعين أن كلمة:  والتحقيق ,معناه حصول الشيء عن قرب

أن هؤالء سوف  :شيء عن قرب؛ فتفيد سيطوقوناليطوقون؛ ألن السني تفيد التحقيق؛ وتفيد أيضا التنفيس وهو 

؛ وأخذنا على التحقق الوقوع ةالسني الدال منيعاقبون هذه العقوبة حتما وعن قرب؛ من أين أخذنا احلتمية ؟ 

  قرب.الالقرب ألن التنفيس الذي تدل عليه السني معناه 

  لكن كيف يكون قريبا ؟ ,فإذا قال قائل: إن حتققه معلوم

وما يدريك  ((وقال تعاىل:  وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا )) ((قلنا إن يوم القيمة قريب، قال اهللا تعاىل: 

بعيد يف نظر الناس لكنه يف احلقيقة قريبا؛ وانظر إىل األيام كيف فيوم القيمة وإن كان  لعل الساعة قريبا ))

  تنطوي بسرعة حىت تنتهي لتعرف أن يوم القيمة وإن بعد أمده فهو يف احلقيقة قريب .

أي سيجعل ما خبلوا به طوقا يف أعناقهم؛ والطوق معروف مثل  سيطوقون بما بخلوا به يوم القيمة )) ((وقوله: 

من آتاه اهللا  (العنق؛ وقد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم كيف يكون هذا التطويق فقال: طوق القميص حييط ب

 فيقول أنا كنزك أنا مالك ) بلهزمتيهماال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيمة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ 

ألن رأسه من كثرية مسه قد متزق شعره  ,واألقرع كثري السم ,قال العلماء: الشجاع األقرع هو الذكر من احليات

كما جاء   دقيهيعين ش هزمتيهل, فيأخذ بوله زبيبتان أي غدتان تشبهان الزبيب؛ قد امتألتا من السم ,فهو أقرع

فيزداد بذلك حسرة؛ هذا هو تفسري اآلية  ,يقول ذلك توبيخا له ,أنا كنزك أنا مالك :ويقول ,مفصال يف احلديث

  نيب عليه الصالة والسالم .ال االكرمية كما فسره



وهو كثري يف  ,عن اجلزاء بالعمل نفسهسبحانه وتعاىل يعرب اهللا  يوم القيمة ))سيطوقون ما بخلوا به  ((وقوله: 

وذلك ألن اجلزاء من جنس  سيطوقون ما بخلوا به )) (( :وهنا سيجزون ما كانوا يعملون )) (( :، مثلالقرآن

   .هذا يعرب اهللا عنه كثريافكأنه هو العمل نفسه؛ فل ,العمل

ويوم القيمة هو يوم يبعث الناس؛ ومسي يوم القيمة لوجوه أربعة؛ أو  به يوم القيمة ))بخلوا ما سيطوقون  ((

ثالثة ؟ ثالثة: يقوم الناس فيه لرب العاملني، ويقوم فيه األشهاد، ويقوم فيه العدل؛ يقوم الناس لرب العاملني كما 

فيه وكذلك يقام  أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ))أال يظن  ((قال تعاىل: 

إنا  ((والثالث ؟ يقام فيه األشهاد كما قال اهللا تعاىل:  ونضع الموازين القسط ليوم القيمة )) ((القسط لقوله: 

  القيمة . فلهذا مسي يوم للنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ))

وتقدميه  ,واجلار وارور خرب مقدم ,الالم هذه لالختصاص :هللاوهللا ميراث السموات واألرض ))  ((يقول: 

أنه له وحده هللا وحده؛ واملرياث انتقال املال من سابق إىل الحق كانتقاله من امليت إىل احلي؛  :أي ,يفيد احلصر

ال  األرض ))وهللا ميراث السموات و  ((اهللا؛ وهلذا قال:  فمن الذي يرث السموات واألرض ويبقى بعدها ؟ هو

وذلك أن الذي يبخل مباله إمنا يبخل  ناسبة هذه اجلملة ملا بعدها واضح,يتحول مرياثها إال إليه وحده عزوجل؛ وم

مث هكذا إىل أن  ممث ورثته ميوتون ويرثهم ورثه ,ورثته ويرثهالبد أن ميوت  ,فبني اهللا أنه لن يبقى ملاله ,به ليبقى له

امنع أو ال متنع  :يعين ,إىل اهللا عزوجل؛ فاملناسبة إذا بني هذه اآلية وما قبلها ظاهرة جدا؟ ينتهي اإلرث إىل من 

فتفارق أنت  ,سوف ختلف مالك من بعدك ويرثه ورثتك ومن وراءهم ورثتهم إىل أن ينتهي اإلرث إىل اهللا عزوجل

  مجيع مالك ويكون ملن بعده .

وختم اآلية ذا االسم وهو  يعملون )) (( و تعملون )) ((فيها قراءتان:  واهللا بما تعملون خبير )) ((وقال: 

فاإلنسان قد  ,اخللق ماخلبري واضح املناسبة؛ ألن هؤالء الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله قد ال يطلع عليه

م عنه؛ فبني اهللا سبحانه وتعاىل أن اهللا خبري وال يعل ايكون عنده ماليني وال يعلم الناس عنه ويبخل بزكا

 , يعين فتحت له أبواب من الباطل يصرفبعملهم؛ والغالب أن من منع احلق يف ماله سلط على هلكته يف الباطل

   .))واهللا خبير بما يعملون (( وهلذا هددهم اهللا بقوله:  مانعا ملا جيب واقعا فيما حيرم؛ فيكون ,فيها ماله

من الفوائد الكثرية: ديد من خبل مبا آتاه اهللا من فضله؛ وسبق لنا أن البخل هو منع الواجب يف  يف هذه اآلية

  . د عليهعالذي يتهدد يتو  املال، منع الواجب يف املال هذا هو البخل

وال يحسبن  ((ال تنفق فيهلك مالك؛ لقوله:  :ومن فوائد هذه اآلية: أن الشيطان قد يغر اإلنسان، قد يغر فيقول

ودليل ذلك أن اهللا حيذرنا  ,والشك أن هذا هو الواقعالذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خيرا لهم )) 



وأول من يغرنا باهللا هو غرنكم الحياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور )) ال ت ((دائما من هذا الشيطان فيقول: 

  الشيطان .

بما آتاهم اهللا  ((؟ من قوله:  اللوم والتوبيخ على هؤالء الذين خبلوا؛ من أين يؤخذومن فوائد اآلية الكرمية: إقامة 

أي كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم وال من كدهم بل هو من فضل اهللا فيبخلون به يف طاعة  من فضله ))

  اهللا .

عزوجل؛ فالولد ال يقول  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ما أوتيه اإلنسان من علم أو مال أو ولد فإنه من اهللا

 :بأين سعيت فيه؛ واملال كذلك ال يقولأوتيته  :تيت أهلي؛ والعلم ال يقول: أوتيته بسبب أين تزوجت وأاإلنسان

بأين سعيت فيه؛ ألن الكل من فضل اهللا؛ فتوفيقك للسعي يف هذا األمر من فضل اهللا، مث حصول النتيجة  هأوتيت

م من إنسان خذل فلم يسعى؛ وكم من إنسان سعى ومل حيصل عل مثرة؛ اليت كنت ترجوها من فضل اهللا؛ فك

  بما آتاهم اهللا من فضله )) . ((فأصل السعي والثمرة كلها من اهللا؛ وهلذا قال: 

ال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حتذير الباخلني من البخل؛ لقوله: 

  بل هو شر لهم )) .فضله هو خيرا لهم 

قد يزين لإلنسان  ,ومن فوائدها: أن اإلنسان قد يزين له سوء عمله فيظنه حسنا؛ فالبخل خلق سيء وعمل سيء

  عمال السيئة واألخالق السيئة .األفيبخل مع أنه من 

؟ أم يطوقون  ومن فوائد هذه اآلية: إثبات اجلزاء بل إثبات العقوبة العظيمة على هؤالء الباخلني؛ ما هي العقوبة

  به يوم القيمة حني ال ينفعهم الندم وال ميكنهم اخلالص .

  وذلك بواسطة السني . سيطوقون )) ((ومن فوائدها: حتقق وقوع اجلزاء؛ لقوله: 

وهللا ميراث  ((أصحابه؛ مأخوذ من قوله:  بنافعومن فوائد هذه اآلية أيضا: إقامة احلجة على أن هذا البخل ليس 

وسوف  ,بل هم سوف جيازون عليه ,خيلد املال هلم , ولنفبخلهم لن خيلدهم يف الدنياالسموات واألرض )) 

  تقل املال منهم إىل ورثتهم ومن ورثتهم إىل اآلخرين حىت ينتهي األمر إىل اهللا عزوجل .ين

واإلميان بيوم القيمة أحد أركان  قيمة ))ما بخلوا به يوم ال ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات يوم القيمة؛ لقوله: 

  وال يتم إميان عبد حىت يؤمن به؛ فإن وقع منه شك فيه فإنه مل يتم إميانه . ,اإلميان الستة كما هو معروف

 )) تعملون (( بما يعملون )) و بما يعملون خبير )) (( ((ومن فوائدها: إثبات علم اهللا عزوجل؛ لقوله: 

هي العلم ببواطن األمور؛ ومن املعلوم أن العليم ببواطن األمور عليم  :قراءتان؛ ألن اخلربة كما قال العلماء

  بظواهرها من باب أوىل .



وهللا  ((خر فإن اهللا هو األول واآلخر؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: اآلية: اإلشارة إىل اسم اهللا اآل ومن فوائد هذه

  إذا ثبت إرثه هلما لزم من ذلك أن يكون هو اآلخر عزوجل .فميراث السموات واألرض )) 

  ؟  ثالث قراءات فهل تتغري املعاين وال يحسبن )) ((قلنا يف قوله تعاىل: : السائل

  أما مسألة املعىن هو هو . ,لغيبةأو لبس هذه للخطاب  ,بس اخلطاب والغيبة، ما فيه إال اخلطاب والغيبة: الشيخ

قد يتوهم أحد أا مل تكن له قبل موت العاملني  وهللا ميراث السموات واألرض )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   فكيف اجلواب ؟

أن أهلها ال يتصرفون فيها واملرياث األخري هذا معناه  ,مالكها يتصرفون فيها, لكنها قبل ذلك بيد هي هللا :الشيخ

 يكن هناكهلم فيه شرعا لكن إذا ماتوا مل  بني ن فيها حسب ما؛ فمثال مادام املال بأيديهم فهم يتصرفو إطالقا

  تصرف إطالقا .

: الشيخ البخل بالعلم ؟ وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله )) ((هل يدخل يف اآلية: : السائل

من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام ( هذا:  بالعلم الشك أنه يدخل يفخل ب، الذاه أي نعم يدخل يف

  .)من نار 

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم 

قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من  للعبيد الذين

قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا 

  . بالبينات والزبر والكتاب المنير ))

وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

   قراءتان ما مها ؟ وال يحسبن )) ((يف قوله:  ؛املناقشة هذا مبتدأ فضله ))

  . بن ))وال يحسَ  بن )) ((وال يحسِ  بن )) ((وال تحسَ  ((: الطالب

بالياء  ,بالياء مفتوحة السني ومكسورة ... وال تحسبن )) بن )) ((وال يحسِ  (( بن ))وال يحسَ  ((نعم : الشيخ

  املهم بالياء بفتح السني وكسره؛ بالتاء بالفتح . ...سني ومفتوحة، وبالتاء مفتوحة فقط مكسورة ال

  على قراء التاء اخلطاب ملن ؟ : الشيخ

  للنيب صلى اهللا عليه وسلم وللمؤمنني ؛ : الطالب



ملن يصلح  تحسبن ))؛ ((للنيب واضح  .؟ كيف للنيب وللمؤمنني ؟ لو كان للمؤمنني لقال: وال حتسُنب : الشيخ

  اخلطاب ألن القرآن خطاب جلميع الناس. منه

   أين مفعول حتسب األول ؟ :الشيخ

  مقدر؛ : الطالب

  ويش التقدير ؟  :الشيخ

  وال حيسنب خبلهم خريا هلم .: الطالب

  ما معىن البخل ؟ :الشيخ

  منع ما جيب بذله مع الشح .: الطالب

   إذا ذكر البخل والشح مجيعا ما املراد بالبخل ؟ :الشيخ

  والشح الطمع فيما ليس لإلنسان. جيبمنع ما : الطالب

   مثل ؟ ايعين من األشياء اليت يبخلون  ,ما يبخلون بهمن مجلة  :الشيخ

  .، مثل منع الزكاةأعطاهم اهللا عز وجل مثل املال الذي: الطالب

   هل حتفظ يف هذا حديثا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ :الشيخ

  ؛ ) ما نقصت صدقة من المال (قوله صلى اهللا عليه وسلم: : الطالب

  ال؛  :الشيخ

شجاعا أقرع  يوم القيمة مثل لهمن آتاه اهللا ماال فلم يؤدي زكاته  (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: : الطالب

  .)أنا كنزك أنا مالك  :ويقول( شدقيهيعين ) هزمتين له زبيبتان يأخذ بل

   وهللا ميراث السموات واألرض )) ؟ ((ما الفائدة من قوله:  :الشيخ

   ...: الطالب

به عليهم وسريثه بعدهم لو أبقوه  أنه ممنتفبني اهللا  من أجل أن جيمعون, هالذي هم يبخلونمعناه البخل  :الشيخ

  .سريحلون عنه

  مبا تعملون )) عرفت ؟ . مبا يعملون )) وقراءة : (( قراءة (( فيها قراءتان ؟بما يعملون خبير ))  (( :الشيخ

  ما معىن خبري ؟  :الشيخ

  مبعىن عليم؛ : الطالب

   ؛؟ ألن اخلربة أخص من العلم بأيشعليم  :الشيخ



  خبري ببواطن األمور؛ : الطالب

  اخلبري هو العليم ببواطن األمور . :الشيخ

وهو أن املعروف أن تقدمي  ,زمن مضى بعيدا يفإال  هأنا مل أذكر  بما يعملون )) ((هنا إشكال يف قوله:  :الشيخ

فهل يعين ذلك أنه ال يكون خبريا إال مبا  ,ا ةمتعلق اوهنا قدم مبا يعملون على خبري مع أ ,املعمول يفيد احلصر

  صر؛ فائدته احل :الطالبلكن ما الفائدة يف تقدمي ما حقه التأخري ؟  ... يعملون بناء على هذه القاعدة ؟

لئال يقولوا إنه خبري مبا يعمل  ,التهديدالتهديد مبا يعملون، ديدا هلم ومبالغة يف : طيب حصر أيش ؟ الشيخ

؟ إذا  يف آية أخرى؛ عرفتم يا مجاعة واهللا خبير بما تعملون )) (( :الناس إال ما نعمل حنن؛ وهلذا يف القرآن يأيت

  وأنه عليم مبا يعملون باألخص وبغريه من باب أوىل . ,ديد هؤالء غري احلصر، فائدتهفائدة تقدمي املعمول هنا 

   ؟ بل هو شر لهم )) ((بل يف قوله:  :الشيخ

  إضراب إبطايل؛  :الطالب

   هل هناك إضراب غري إبطايل ؟: الشيخ

   بل ادارك علم في اآلخرة )) (( :نعم :الطالب

األول؛ الثاين  يبطلهذه ما هو الثاين  بل هم في شك منها بل هم منها عمون )) ((؛ : يعين بعضهمالشيخ

  ويسمى هذا عند النحويني إضرابا انتقاليا؛ وأما اآلية اليت معنا ففيها إضراب إبطايل . ,يؤكد

  الفوائد أخذناها ؟ لقد سمع اهللا قول الذين قالوا )) ((مث قال اهللا تعاىل: : الشيخ

حق ونقول لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير  ((

  ذوقوا عذاب الحريق ))

كتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق سيُ  (( :أوال نتكلم على ما يف اآلية من القراءات؛ يقول فيها قراءات

ة تكون ما النون أيضا؛ وبناء على هذه القراءب نقول )) (( بالنون و سنكتب )) (( :الذي عندنا اآلن ويقول ))

عطوف على املنصوب منصوب؛ على القراءة الثانية: املو  ,معطوفة على املفعول به )) قتل (( :وتكون ,مفعوال به

 قتل )) (( :تكون ما نائب فاعل مرفوعة مبين على السكون يف حمل الرفع؛ ويكون سيكتب ما قالوا )) ((

وال جيوز أن  ,على قراءة يكتب امبني ممعطوف على مرفوع على نائب فاعل فيكون بالرفع؛ وعليه يكون قتله

واألنبياء بغير حق  (( سيكتب ))؛ (( :ما ميكن يرفع إال إذا قرأنا قتل )) ((هم؛ ال؛ : سنكتب ما قالوا وقتلُ تقرأ

ونقول  سيكتب )) (( ((؟  سنكتب )) (( أوسيكتب ))  ((توافق أي قراءتني ؟  يقول )) (( :هذه ويقول ))

  ذوقوا عذاب الحريق )).



 (( النبيين )) و ((بالياء كما يف  األنبياء )) ((والثاين:  األنبئاء )) ((ففيها قراءتان:  األنبياء )) (( :أما 

نبوة التكون من النبأ باهلمز وهو اخلرب؛ وعلى قراءة الياء تكون من النبوة أو  األنبئاء )) (( :فعلى قراءة النبيئين ))

  وهي االرتفاع .

أكد اهللا هذا اخلرب بثالثة مؤكدات؛ األول: القسم  ين قالوا ))لقد سمع اهللا قول الذ ((يقول اهللا عزوجل: 

وإمنا أكده  )) لقد سمع ((جواب القسم؛ والثاين: قد؛ والثالث: الالم يف قوله: , ألن الالم هنا واقعة يف املقدر

 ,شيء فهو مؤكدنه مبجرد ما خيربنا عن وأما حنن املؤمنني فإننا نعلم أ ,سبحانه وتعاىل للمبالغة يف ديد هؤالء

  لكن من أجل ديد هؤالء الذين قالوا هذه املقالة الشنيعة؛ 

وال  ,أي مسعه مساعا ,هنا مبعىن أدرك هذا القول سمع )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير )) (( ((

ألن اهللا أضاف الفعل  ,خبالف قولنا استوى على العرش فنقول بذاته ,نقول بأذنه ألنه ال يلزم من السماع األذن

؟ ألنه ال يلزم من السماع ثبوت األذن؛ فها هي األرض يوم القيمة  إىل نفسه؛ أما هنا ما نقول مسع بأذنه ملاذا

مع أنه ليس هلا أذن؛ اجللود واأليدي واألرجل  ,أو عما قالوا عليها احتدث أخبارها أي خترب عما فعل الناس عليه

 نقول إن اهللا له أذن بناء على أن اهللاوهي ليس هلا آذان؛ إذا ال جيوز أن  ,ا عملتشهد يوم القيمة على اإلنسان مب

  ؟ ألنه ال يلزم من السمع ثبوت األذن. أثبت له السمع؛ ملاذا

  إذا قال قائل: ألستم أثبتم هللا عينا ؟ 

  : نعم, الطالب

؛ حجاجانتبه يا  معناه ما أثبتنا قلنا نعمما نقول: نعم؛ نقول: بلى؛ ألستم أثبتم هللا عينا ؟ نقول بلى؛ إذا : الشيخ

أثبت اهللا أن ال ه أثبت لنفسه عينني ؟ الثاين، لو من طريق أنه يرى أو من طريق أن؟ بلى أثبتنا؛ طيب كيف أثبتنا 

 ه,لكن هل نقول بلسان ؟ أبدا ال نقول ,أن نثبت العني؛ وهلذا حنن نؤمن بأن اهللا يتكلم لنفسه عينني ما جاز لنا

نقل هللا  , واللكننا ال نقول هللا لسان نزل به الروح األمين على قلبك بلسان عربي مبين )) ((هللا قال: مع أن ا

بدليل أن  ,ألن اهللا مل يثبت ذلك لنفسه، وال يلزم من الكالم اللسان، ال يلزم من الكالم ثبوت اللسان ,شفتني

أنطقنا اهللا  (( شهدت علينا ؟ فيقول: ويقول صاحب اجللد جللده مل ,واجللود تشهد ,األرض حتدث أخبارها

يل لسان وشفتان؛ إذا ال جيوز أن نثبت هللا لسانا وال شفتني مبجرد ثبوت  :وال يقول الذي أنطق كل شيء ))

ا ملضغ الطعام وال نثبت له كما أنه ال جيوز أن نثبت له أسنانا؛ ألن األسنان إمنا تكون ملن حيتاج إليه  ,الكالم

  واألكل مستحيل على اهللا عزوجل. ,إذ أا آالت لألكل ,ك؛ ألن هذه تستلزم النقصوما أشبه ذل أمعاء



لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير  ((حنن نقول يسمع وهل يلزم من مساعه ثبوت األذن ؟ ال؛ طيب, 

ولكن اهللا عزوجل يف كتابه ال يذكر شيئا خاصا إال لسبب البد  ...منهم رجل يسمى  ,م أناس من اليهودوه ))

افرا فقط؛ من الرجل وهلذا مل يذكر اهللا عزوجل أحدا بامسه يف القرآن إال رجال مؤمنا ورجال ك ,من تعيني الشخص

  املؤمن ؟ 

  ، : زيدالطالب

  ر ؟ رجل كافالو  فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها )) (( :زيد بن احلارثة: الشيخ

  فرعون؛ : الطالب

ال، من هذه األمة ؟ أبو هلب، غريهم ما ذكر؛ ألن الوصف انتبهوا يا إخوان هذا تعليم من اهللا لنا، ألن : الشيخ

الوصف أفيد لعمومه؛ هذه من جهة؛ ومن جهة أخرى أا قد تتغري حال املعني، قد تتغري حال املعني يكون 

 ابقي عار  ذكر امسهن له اسم أحسن؛ لكن لو باألول فاسقا ماردا كافرا مث يسلم ويتوب اهللا عليه؛ فإذا تاب ومل يك

ألن تعليق احلكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص؛ وهلذا  ,أنه أعم :عليه ولو تاب؛ واضح يا مجاعة ؟ الثاين

، وإذا قلنا بعمومه، بعموم احلكم املعلق بالشخص فإن ليس عموما إذا علق احلكم بالشخص احتمل اخلصوصية

ذا إذا ينبغي لنا يف مثل هذه األمور , طيب هل؟ واضح ي، متثيل يعين بالقياس؛ كالم واضحمشوليا ولكنه عموم متثيل

عينها نقول مثال قالت فاألوىل أن ال ن , حىت لو أردنا أن نتكلم على صحيفة خبيثة,شخص بعينهالأن ال نعني 

فقد يفهم السامع أنه  صرنا: إذا حتتغري؛ وثانيا قد : ألن الصحيفةأوالعرف, ؛ وإذا ذكرنا الكالم بعض الصحف

ال يوجد سوى هذه؛ لكن إذا عممنا وجعلنا احلكم معلقا بالوصف مشل غريها؛ أما إذا عيناها فقد يفهم السامع 

ال يعرف أن يقيس؛ فإذا جعلنا  ,والسيما العامة الذي ما يعرف يقيس أن البالء خاص ذه الصحيفة مثال

، كان امسألة القرآن يدل عليه وكذلك السنة، السنة أيضا تدل عليهه ملسألة معلقة بالوصف صار هذا أنفع؛ وهذا

ل الفائدتني اللتني من أج ,ما بال أقوام :ما بال فالن يقول كذا، يقول :الرسول عليه الصالة والسالم ال يقول

  .أشرنا إليهما

من ذا الذي  ((هؤالء اليهود؛ وسبب قوهلم هذا أن اهللا قال:  الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء )) ((

يا  :فرحت اليهود ذا وجاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالت يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له ))

إن   ألنه يطلب القرض منا ـ نسأل اهللا العافية ـ ومل يعلم هؤالء البلهاء ,حممد إن ربك قد افتقر، إن ربك قد افتقر

 ,إن اهللا قد افتقر هم كاذبون ما يعتقدون هذا :وهم كاذبون يف ما ادعوا حىت قوهلم ,ما ادعوا كانوا صادقني يف

بأنه سوف جيازى  لكن تنزال معهم نقول: إن اهللا عزوجل جعل اإلنفاق يف سبيله له مبنزلة القرض إشعارا للمنفق



نزلة القرض تفضال ا جعل اهللا سبحانه وتعاىل العمل له مبفهكذن املقرتض جيب عليه أن يويف قرضه؛ عليه, كما أ

فوصفوه  ,يد اهللا مغلولة :فهم قالوا ,اهللا مبثل هذا وا؛ واليهود ال يستغرب أن يصفلعبادهمنه عزوجل وإحسان 

إن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث تعب واسرتاح يوم  :بالبخل، يد اهللا مغلولة ما ينفق؛ وهم قالوا

 ((قاتلهم اهللا وهم كاذبون يف هذا، قال اهللا تعاىل:  ,؛ وهلذا جيعلون يوم السبت هو يوم الراحة عندهمتلسبا

   .ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ))

وليتهم اقتصروا على هذا، أقول ليتهم بناء على ما بعده وإال وصفهم اهللا ذا  الذين قالوا إن اهللا فقير )) ((

وحنن أغنياء )) فجعلوهم أكمل من اهللا، جعلوا أنفسهم أكمل من اهللا؛  الوصف منكر من أعظم املنكر، قالوا: ((

  . وقاحةوهذا غاية من ال

 ((ودليل هذا قوله تعاىل:  ,ن جنوده يكتبون ذلكوإضافة الكتابة إليه أل سنكتب ما قالوا )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ((وقوله تعاىل وهي أصرح :  كال بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ))

إذا الكتابة هنا كتابة اهللا ورسلنا لديه يكتبون )) ((  نسمع )) أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى

وأضاف كتابة املالئكة إىل نفسه جل وعال ألم يكتبون  ,املالئكة تكتب ,ولكن مبالئكته ,العزوجل بيده ؟ 

قائد: فعلت كذا والفاعل غريه، الفاعل هم اجلنود؛ امللك والسلطان يتكلم بالشيء الكما يقول   ,بأمره وهم جنده

؟ مبالئكتنا، واهللا عزوجل  بأيش سنكتب ما قالوا )) (( :مضيفا إياه إىل نفسه ألنه حصل بأمره وسلطته؛ إذا

فلو ال إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ  ((مثل قوله تعاىل:  ,أحيانا يضيف الشيء لنفسه مريدا به املالئكة

ولكن ال  ((؟ مبالئكتنا؛ وهلذا قال:  أقرب إليه بأيشتنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون )) 

هم املالئكة؛ ومن ذلك أيضا قوله  وهؤالءلكننا ال نبصرهم  , نفس املكانمما يدل على أن القريب يف تبصرون ))

الراجح فيها أن  )) ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ((تعاىل: 

وهذا هو ما  إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد )) ((املراد أقرب إليه مبالئكتنا بدليل قوله: 

يف شرح حديث النزول كالمه منها  كالمه من  ذكره يف مواضع  ,شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه حققه

  .متداولوهو مشهور 

  .ازاة بدليل ما يأيت يف آخر اآليةرد اإلطالع عليه أو للمجازاة ؟ للمج سنكتب ما قالوا )) ((يقول:  

لكن ليبني  , إنا قتلنا األنبياء :مل يقولوا مذكر قتل األنبياء بغري حق مع أ حق )) وقتلهم األنبياء بغير ((قال: 

وهو شامل لقتل األنبياء والرسل؛  ,فقتلوا األنبياء بغري حق ,أن هؤالء اعتدوا على حق اهللا وعلى حق رسله وأنبيائه

, قيد كاشف ؟ قيد كاشف أواحرتازي  دالقيد هنا قيقتلهم األنبياء بغير حق ))  ((ألن كل رسول نيب؛ وقوله: 



نبياء بغري حق؛ وليس املعىن أن األنبياء ينقسم قتلهم إىل حق وغري حق؛ كل قتل األنبياء بغري يعين أن قتلهم لأل

  يقتلونه ملا جاء به من احلق؛ أي واحد يأيت ذه النبوة يقتل. ,شخصه, ومع ذلك ال يقتلون األنبياء لحق

مىت ؟ يوم القيمة ؟ أو يف القرب أيضا؛ والقول هنا:  ير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ))األنبياء بغ ((وقوله:  

يذوقون عذاب احلريق قيل هلم ذلك سوإال فإم  ,يقصد به اإلهانة واإلذالل ذوقوا عذاب الحريق ))نقول و  ((

ذق إنك أنت العزيز  ((أم مل يقال؛ لكن من باب اإلهانة؛ وانظر إىل اإلهانة العظيمة والتهكم يف قوله تعاىل: 

إهانة له أي أن عزك وكرمك مل  ذق إنك أنت العزيز الكريم )) ((يقال له وهو يعذب يف النار:  الكريم ))

  الحريق )) .ونقول ذوقوا عذاب  (( :ينفعك



والسمع هنا مبعىن  (( لقد سمع اهللا ))يف هذه اآلية من الفوائد أوال: إثبات مسع اهللا عزوجل؛ لقوله: : الشيخ

  . إدراك الصوت وإن خف؛ واملراد به هنا التهديد

األول: مبعىن االستجابة؛ فوليعلم أن العلماء رمحه اهللا قسموا مسع اهللا إىل قسمني، قسموا مسع اهللا إىل قسمني؛ 

وال تكونوا   ((ومنه قوله تعاىل:  ,والثاين: مبعىن إدراك األصوات؛ أما السمع مبعىن االستجابة فهو كثري يف القرآن

أي ال يستجيبون؛  وهم ال يسمعون )) (( :يعين بآذام سمعنا )) كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون )) ((

إن  ((امسعوا يعين مسع استجابة؛ ومنه قوله تعاىل عن ابراهيم:  )) فاتقوا اهللا ما استطعتم واسمعوا ((وقال تعاىل: 

أي ملستجيب الدعاء؛ ومعلوم أن هذا النوع أو هذا القسم من السمع معلوم أنه من  ربي لسميع الدعاء ))

  الصفات الفعلية؛ ألنه يتعلق مبشيئته .

؛ يقول هذا النوع الذي هو القسم الثاين موالقسم الثاين من السمع: مسع اإلدراك؛ قالوا: وينقسم إىل ثالثة أقسا

ينقسم إىل ثالثة أقسام؛ قسم يراد به التهديد؛ وقسم يراد به التأييد؛ وقسم يراد به بيان اإلحاطة والشمول لسمع 

املراد بالسمع  قال ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى )) ((اهللا؛ فأما الذي يراد به التأييد فكقوله تعاىل ملوسى: 

  تأييد.هنا ال

لقد سمع  ((وقد يقول قائل: والتهديد أيضا بالنسبة إىل فرعون ؟ وأما الذي يراد به التهديد فمثل هذه اآلية:  

وأما الذي يراد به بيان مشول علم اهللا عزوجل وسعته فمثل اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء )) 

قالت عائشة: احلمد هللا الذي وسع مسعه  في زوجها ))قد سمع اهللا قول التي تجادلك  ((قوله تعاىل: 

واهللا عزوجل فوق عرشه فوق ـ سبحان اهللا   طرف احلجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها ـلقد كنت يف ,األصوات

قد سمع اهللا قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهللا واهللا  (( :سبع مسوات يسمع كالم هذه املرأة

  . إن اهللا سميع عليم )) (( :حتاور الرسول واملرأة يسمعه يسمع تحاوركما ))

   من الذي يسأل ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  ؛ ألن السؤال ورد يف آية أخرى أن اهللا نفسه يسأل .هحيتمل أنه املالئكة أو أن اهللا يسأل: الشيخ

 ؟ يء ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن )ما أذن اهللا لش (ما املراد باحلديث: : السائل

بالالم  عداهما مسع، أذن مبعىن مسع هكذا قال العلماء؛ ال ما فيه تأويل أبدا ما فيه؛ وهلذا  :املعىن ما أذن: الشيخ 

  أذن له .

قلنا يشمل األنبياء والرسل لكن قلنا إن كل رسول نيب وال عكس  ويقتلون األنبياء )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   فيكف هذا ؟



ن األنبياء املذكورون يف القرآن رسل، ما جتد : أأنا أعطيتكم قاعدة يا إخواين من قبل، أعطيتكم قاعدة: الشيخ

بلك منهم من ولقد أرسلنا رسال من ق (( :وذكرت لكم دليال من القرآن ,نيب ذكر يف القرآن إال وهو رسول

واضح وإن مل يستقم فنقول املقصود  فاألمرفإن استقام هذا  قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ))

  ه الناس .وناألنبياء الذين مل يوحى إليهم بشرع جديد يبلغب

   بالنسبة لسماع األرض وحتديثها باألخبار من غري أذن فهل اهللا كذلك ؟: السائل

قصدنا إن الشيء قد يسمع وإن مل يكن له أذن؛ وقد يرى وإن مل يكن  ,قياسالصحيح؛ ما هو قصدنا : الشيخ

  .أيضا له عني أيضا؛ ألن األرض ستحدث ما فعل عليها 

   ؟ ... هل يدخل فيه الرسل ويقتلون األنبياء )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

ألنبياء لو قيل: يقتلون ؛ لكن الذي يقتل ا مرتبة من الرسولألن النيب أدىن ,نيبالالذي يقتل الرسول يقتل : الشيخ

  لقلنا إنه ال يشمل قتلهم الرسل ألن الرسول أخص . ؛يف غري القرآن األنبياء

   نيب قبل نوح ؟عليه السالم هل إدريس : السائل

أنه نبياء قبل نوح أبدا؛ وإدريس من بين إسرائيل، الظاهر من سياق اآليات أحد من األما فيه  ,ال يا أخي: الشيخ

 (( فيه: شوف شجرة لألنبياء مكتوب إدريس قبل نوح وهذا غلط، غلط الشكمن بين إسرائيل؛ وهلذا يوجد أنا أ

أنت أول  (: ويف حديث الشفاعة يأتون إىل نوح ويقولونإنا أوحينا كما أوحينا إلى نوح و النبيين من بعده )) 

   .) أهل األرضاهللا إلى  هرسول أرسل

ذلك بما قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعبيد الذين قالوا  (( باهللا من الشيطان الرجيم: أعوذ: الطالب

جاءكم رسل من قبلي بالبينات  قدإن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل 

وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر 

  والكتاب المنير )) .

قد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ل ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

وأظن أننا أخذنا  سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق )) ونحن أغنياء

  الفوائد ؟ 

  ؛ ة واحدةفوائد: الطالب

  وهي السمع وذكرنا أقسامه .: بس الشيخ



من فوائد هذه اآلية: بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان حيث اعتدوا على الرب عزوجل بوصفهم إياه بأنه 

  فقري .

فأثبتوا  ,حنن أغنياء :بل قالوا ,ومن فوائدها: أم لشدة عتوهم وبغيهم مل يقتصروا على أم وصفوا اهللا بأنه فقري

  الكمال ألنفسهم والنقص هللا عزوجل .

 تكتبأمره والذي ولكننا ذكرنا أن املراد ب سنكتب ما قالوا )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات الكتابة هللا؛ لقوله: 

أم يحسبونا أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم  ((الئكة؛ وذكرنا هلذا دليال وهو قوله تعاىل: امل

  يكتبون )) .

ومن فوائد هذه اآلية: أن اليهود كما اعتدوا على اهللا اعتدوا على رسل اهللا؛ فقتلوا األنبياء بغري حق؛ فصار منهم 

  هللا .إال اهللا وال أن رسل اهللا رسول  ؛ فلم حيققوا شهادة أن ال إلهعدوان على مقام التوحيد ومقام الرسالة

واهللا سبحانه وتعاىل  ونقول ذوقوا عذاب الحريق )) ((من فوائد هذه اآلية: إثبات القول هللا عزوجل؛ يف قوله: و 

فة، أنه يقول ويتكلم بكالم حقيقي حبرف وصوت مسموع؛ وهذا الكالم ص ,قد ثبت له القول بإمجاع السلف

صفة من صفاته ليس مبخلوق؛ وقالت املعتزلة واجلهمية إنه خلق من خملوقاته، هو كالمه لكنه خلق من خملوقاته؛ 

والذي يسمع عبارة  ,وكالمه هو الكالم القائم بنفسه ,إنه ال يتكلم بكالم يسمع ضاهاهمقالت األشاعرة ومن و 

لقيم أن شيخ اإلسالم رمحه اهللا أبطل هذا القول من عنه أو حكاية وهو خملوق، املسموع خملوق؛ وقد ذكر ابن ا

  .يف الفتاوىأظنها موجودة و التسعينية "  تسعني وجها يف رسالة تسمى "

وذوقوا  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء سوف يذوقون العذاب باألمل البدين واألمل النفسي؛ لقوله: 

ألن هذا توبيخ وإهانة؛ فاألمر هنا  ,أمل نفسي ذوقوا )) ((ففي احلريق أمل بدين ويف قوله:  عذاب الحريق ))

  للتوبيخ واإلهانة .

ا  تكيفومن فوائدها: الرد على من قال إن أهل النار ال يذوقون العذاب ألن أجسامهم تأخذ على النار وت

  ب الحريق )) .ذوقوا عذا ((فيصبحون ال يذوقون أملا؛ ونرد عليهم بقوله: 

وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا  ,من فوائدها: بيان قدرة اهللا عزوجل، حيث حيرتق هؤالء وتنضج جلودهم

مع أن مثل هذا احلريق لو أصاب أحدا من الدنيا هللك ولكنهم ال ميوتون كما قال  ,ومع ذلك ال ميوتون ,غريها

  . هنيئةوال حيىي حياة  ,ويسرتيح فال ميوتال يموت فيها وال يحيى ))  ((اهللا تعاىل: 

وذوقوا عذاب  ((هذا من متام قوله: ذلك بما قدمت أيديكم ))  ((مث قال اهللا تعاىل وهو ابتداء درس الليلة: 

أي ما أصام من العذاب والتوبيخ؛ فاملشار  ذلك )) ((أي يقال هلم زيادة يف التوبيخ والندم واحلسرة  الحريق ))



أنه يتحدث عن مجاعة وأتى  مع ذلك )) ((وهنا قال:  وذوقوا عذاب الحريق )) ((إليه ما سبق من قوله: 

وأن الكاف  ,ألنه مر علينا قريبا أن اسم اإلشارة حبسب املشار إليه ,املفردة، كاف املخاطب املفردة بالكاف

هي كسرها مفردة للمؤنث؛ أو ؛ أو هي بفتح الكاف مفردة للمذكر وبفصحىحبسب املخاطب على اللغة ال

لكن األكثر أا حبسب املخاطب؛ وأظن أنكم مل تدركوا متاما هذه املسألة،  ,بفتح الكاف مطلقا؛ وكلها لغات

  يا عبد اهللا بن عامر أدركتها متاما ؟ اسم اإلشارة حبسب ؟  ما أدري ,مسألة الفرق بني املشار إليه وبني املخاطب

  حبسب املخاطب.: الطالب

  ماذا أقول ؟  ,فإذا خاطبت اثنني مشريا إىل نساء ,املخاطب: يراعى فيها يخالش

  ؛ : ذانكماالطالب

ما حاجة أن نكرر  , على كل حال؟ تلكما صح ا إىل النساءري ال، خطأ؛ تلكما أي خاطبت اثنني مش: الشيخ

  وهو بنفسه حيوهلا من هذا إىل هذا . ,كتب اسم اإلشارة والكاف, واحد يألا معروفة حتتاج إىل كتابة

اسم موصول مبعىن الذي أي بالذي؛  :ماأي بسبب؛ فالباء هنا سببية؛ و  ذلك بما قدمت أيديكم )) ((قال: 

لكن أضيف العمل أو املقدم إىل األيدي  ,أي يف الدنيا؛ واملراد باأليدي هنا أنفسهم قدمت أيديكم )) ((وقوله: 

 وإال فمن املعلوم أم قد قدمت أيديهم وألسنتهم وأرجلهم كل ,حمل البطش والعملألن الغالب أن األيدي هي 

  . ت بشيءعملكلها قواهم  

أي  )) بما قدمت ((وأن هنا بالفتح عطفا على ؟ على ما يف قوله:  وأن اهللا ليس بظالم للعبيد )) : ((قال

ظالم على صيغة املبالغة ولكنها يف  بظالم ))وأن اهللا ليس  ((وذلك بأن اهللا ليس بظالم للعبيد؛ وقوله تعاىل: 

والنسبة تشمل الكثرة والقلة؛  ,نفس الوقت على صيغة النسبة؛ والفرق بينهما أن صيغة املبالغة تدل على الكثرة

نفي  ؟ ألننا لو قلنا املراد بذلك صيغة املبالغة لكان امل فهل املراد هنا صيغة املبالغة أو النسبة ؟ املراد النسبة؛ ملاذا

يعين ليس بذي ظلم، ليس بذي  ,كثرة الظلم مع أن اهللا ال يظلم مثقال ذرة؛ وعلى هذا فنقول ظالم هنا نسبة

  ؛ ريناالنجيعين ليس بذي جنارة أي ليس منسوبا إىل  ,كما تقول: فالن ليس جنارا  ,ظلم

مثل شيخ  ,له مجوع متعددة كثرية ,وعبد اسم مفرد وهو من أكثر املفردات مجوعا ,مجع عبد للعبيد )) ((وقوله: 

اسم مفرد له مجوع كثرية تبلغ إىل عشرة مجوع؛ والعبيد هنا املراد م العبيد كونا؛ فهو ال يظلم أحدا من العبيد  

هللا؛ وذلك ألن اهللا ال يظلم ال الكافر وال  ونومها متعبد ,وإمنا قلنا كونا لندفع أن املراد بذلك العبيد شرعا ,كونا

ل جيازى حبسب عمله؛ فالعبودية يف هذه اآلية هي العبودية العامة الشاملة للكافر واملؤمن؛ فاهللا ال يظلم  املؤمن، ك

  .ظلم مؤمنا؛ جيازي كل إنسان بعملهكافرا وال ي



  )). بما قدمت أيديهم ((؟ من قوله:  يف هذه اآلية من الفوائد؛ أوال: إثبات األسباب؛ من أين تؤخذ

   . وأن اهللا ليس بظالم للعبيد )) ((الظلم عن اهللا؛ لقوله:  ومن فوائدها أيضا: نفي

وهنا نقف لنبني أن اهللا سبحانه وتعاىل موصوف باإلثبات وموصوف بالنفي؛ أما اإلثبات فإن اهللا سبحانه وتعاىل 

وصف نفسه بإثبات كل صفة كمال، كل صفة كمال فهي ثابتة هللا؛ وما ميزان الكمال هل هو عقولنا القاصرة ؟ 

أو ميزان الكمال نصوص الكتاب والسنة ؟ الثاين، الثاين هو امليزان؛ وهلذا حنن ال حنكم على اهللا فنقول هذه صفة 

رجع يف هذا إىل الكتاب والسنة يف التفصيل؛ أما يف اإلمجال فالعقل يدل قة به وهذه الصفة غري الئقة؛ بل املالئ

بل املراد انتفاء هذه الصفة  ,فية فإنه ال يراد ا جمرد النفيما الصفات املنلى أن الرب البد أن يكون كامال؛ أع

ك ، وإذا نفى أن تأخذه سنة ونوم فذالثبوت كمال الضد؛ فإذا نفى أن يكون ظالما للعبيد فذلك لكمال عدله

لكمال حياته وقيوميته؛ وإذا نفى أن يصيبه لغوب فذلك لكمال قوته وهكذا؛ وجيب أن نعلم أنه ال ميكن أن 

يف صفات اهللا نفي جمرد؛ انتبهوا يا مجاعة للقاعدة ! ال يوجد يف صفات اهللا نفي جمرد؛ الدليل ؟ قول اهللا  يوجد

؛ والنفي والنفي ارد ليس مثال أعلى، املثل األعلى يعين الوصف األعلى األكمل وهللا المثل األعلى )) ((تعاىل: 

  أعلى؛ ارد عدم؛ والعدم ليس بشيء فضال على أن يكون وصفا 

وقد يكون لعدم قابليته هلذا املنفي، قد يكون لعجزه وقد  ,ثانيا: أن نفي احملض قد يكون لعجز املوصوف عنه

ال يستطيع أن يفعل هذا الشيء  ,يعين معناه نفينا عنه هذا الشيء ألنه عاجز ما يستطيع ,يكون لعدم قابليته

ما يظلم  حبيب، فمثال إذا قال قائل: فالن رجل حبيبالذين نفينا عنه؛ وقد يكون لعدم قابليته هلذا الشيء؛ 

الناس وال يعتدي عليهم؛ ويش نعرف من هذا الكالم ال يظلم الناس وال يعتدي عليهم ؟ عجزه؛ وهلذا قلنا 

  حبيب، حبيب عند الناس كلمة تصغري وحتقري؛ وهذا كقول الشاعر:

  قبيلة ال يغدرون بذمة      وال يظلمون الناس حبة خردل؛

؟ مدح أو ذم ؟ ترى يقول ال يغدرون بذمة، ما ميكن يغدرون بالعهد  مسع مثل هذا الكالم ويش يقول إذام آد

ا, ويش وال ميكن يظلمون الناس أبدا ؟ ذم ؟ سبحان اهللا لو أقول لك: أنت ال تغدر بالعهود وال تظلم أحد ,أبدا

صار ذما سبحان اهللا؛ من أين أخذت أا  للقبيلة كانوملا   ,لك صار مدحا يكون هذا ؟ مدح ؟ يعين ملا كان

  للذم ؟ 

  أم لعجزهم ال يظلمون؛  :ثانيا ,التصغري :أوال: الطالب

  والتصغري يف األصل يدل على التحقري . ,من التصغري نه ذمإمنا فهمنا أ: الشيخ



يكون لعدم نفي إذا مل يتضمن كماال قد العلى كل حال ال ميكن يوجد يف صفات اهللا نفي حمض؛ وقد يكون 

أن تقول: إن جداري كنه ال يقدر؛ ومثل العلماء لذلك بل هكمالين أن ما نفي عنه هذا الوصف ليس ليع ,القابلية

إذا خذوا  لو أراد أن يظلم ما ميكن؛ كذا ؟ طيبال يظلم، اجلدار ال يظلم هذا مدح ؟ أليش ؟ أصال ليس بقادر 

ض بل كل ما نفى اهللا عن نفسه فهو متضمن لكمال؛ هذه هذه القاعدة: ال يوجد يف صفات اهللا تعاىل نفي حم

  القاعدة .

وأن اهللا ليس بظالم للعبيد  ((مني اخللق؛ لقوله: تعاىل خيرب عما خيرب من صفاته لتطآلية: أن اهللا من فوائد هذه ا

  بعمله إن خريا فخري وإن شرا فشر .إال حىت يطمئن اإلنسان أنه لن جيازى )) 

فوائدها: جواز إطالق البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه؛ من أين نأخذها ؟ جواز إطالق  ومن

املراد مبا  بما قدمت أيديكم )) ((من قوله: اآلية اليت معنا ؟ البعض على الكل إذا وجدت قرينة تدل عليه ؟ 

عين مبا قدمتم؛ ونظريها يف صفات اهللا: ي ,لكنه القرينة تدل على أن املراد الكلواليد بعض من اإلنسان,  قدمتم؛

هل نقول  مما عملت أيدينا )) ((اإلبل مثال قال اهللا:  أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما )) ((

ا عملنا؛ ألن اهللا مل خيلق اإلبل مم ))ما عملت أيدينا م (( : نقول كما خلق آدم ؟ ال؛  إن اهللا خلق اإلبل بيده

بل فيها  ,فيكون املراد مما عملنا؛ لكن ليس معىن هذا أن اآلية ليس فيها داللة على ثبوت اليد هللا مثال بيده؛

  .داللة على ثبوت اليد هللا عزوجل 

   هل القائل هم املالئكة ؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  الدليل ؟ : الشيخ

كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسيق الذين   ((قوله تعاىل: : السائل

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء ربكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة 

   ؟ تكلم املالئكةهذا  العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ))

  ... قال اخسئوا فيها وال تكلمون )) ((يف سورة املؤمنون:  حىت من اهللا عزوجل،: الشيخ

أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم  ((عندنا دليل وهو قوله تعاىل:  سنكتب )) (( :هذه عندنا دليل: الشيخ

على  ))  كال بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين (( ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ))

يعين  ))نقول ذوقوا عذاب الحريق (( و أنا معك بأن فيه احتمال أن يكون املراد املالئكة،  ,كل حال احبث

  مالئكة؛ إذا وجد دليل على العني والرأس .

   ؟ اعتدوا على اهللا عزوجل مثقلنا اليهود اعتدوا على الرسل : السائل



  .ه يف حق يعينال، يف حق اهللا، املراد على اهللا : الشيخ

  لغة ؟  (( ذلك بما قدمت أيديكم )): هل هذا فيه دليل ملن يقول بااز: السائل

إن  :؛ وأما من قالأن الكلمات هلا معىن ذايتيا أخ زكي ااز ـ بارك اهللا فيك ـ قاله من قاله ألم يرون : الشيخ

لهما  اخفض (( الكلمات ليس هلا معىن ذايت وإمنا معناها حسب السياق فليس عندهم جماز؛ فيقولون مثال

؛ الطائر عادته ه جناح حقيقي لكن املراد ال ترتفعألن من املعلوم أن الذل ليس ل ,جمازليس فيه  جناح الذل ))

لغة العربية تعرب عن ا :نعم نقول ...الذي يعني هذا السياق  يكونلكن أنت ذل هلم حىت تنخفض؛  ,أن يرتفع

  . األصبع يدخل يف األذنكل ب ما هو أصابعهم ))يجعلون  (( :البعض بالكل وعن الكل بالبعض

أو شبهها أو مخسة يعين مبعىن إذا قرأنا مخس آيات  ,ال جنعل القرآن كالفقه ذاملا :اقرتح علينا بعض اإلخوان قال

  ...مسعنا, أليس كذلك  , إذا قرأنا مثنن هذه قاعدتناأسطر نغيب؛ وأظن أ

الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك 

فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون 

  يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور )) .أجوركم 

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ؟  ئلونقاالمن هؤالء . ... ))ونحن أغنياء 

  اليهود؛ : الطالب

   ؟ اهللا به من العيوب واوهل حتفظ هلم شيئا آخر مما وصف: الشيخ

  نعم قالوا يد اهللا مغلولة؛ : الطالب

   ؟ أي: الشيخ

  . : خبيلالطالب

   أي خبيل وغري ؟: الشيخ

  . اسرتاحخلق السموات واألرض ملا قالوا إن اهللا : الطالب

  طيب .: تعب فاسرتاح؛ الشيخ

   اهللا بيده ؟ هاما املراد بالكتابة يا أخ هل يكتب سنكتب ما قالوا )) ((قوله: : الشيخ

   املراد بالكتابة هم املالئكة يكتبون؛: الطالب



  كتابة املالئكة ؟ : ما الدليل على أن املراد  الشيخ

  أم يحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون )) . ((قوله تعاىل: : الطالب

  .أحسنت :الشيخ

وقتلهم  (( قال: قيد ؟ أقولبالحق حىت خيرج األنبياء هل يف قتل  وقتلهم األنبياء بغير حق )) ((قال: : الشيخ

قيد بغري حق هل معناه أن قتل ؟ يعين كونه ي فهل يكون قتل األنبياء حبق حىت خيرج بقيد األنبياء بغير حق ))

   األنبياء يكون تارة حبق وتارة بغري حق ؟

  ال؛ : الطالب

صفة كاشفة، كاشفة يعين تبني الواقع؛ وأيضا فيها  ,بغري حق ؟ يعين لبيان الواقع ؟ نعم :ملاذا قال: إذا الشيخ

  فائدة أخرى غري هذه ؟ 

  توكيد؛ : الالطالب

  ال؛ يعين معناه املبالغة يف الشناع عليهم أو يف التشنيع عليهم ألم قتلوهم بغري حق .: الشيخ

   األمر هنا يراد به ؟ ))ذوقوا عذاب الحريق  ((قوله: : الشيخ

  التوبيخ.: الطالب

  واإلهانة .: الشيخ

   هل لك دليل على أن مثل هذا األمر يراد به اإلهانة ؟: الشيخ

  ذق إنك أنت العزيز الكريم )). ((أي نعم قوله تعاىل: : الطالب

فهل يف اآلية ما يرد  ,وهلذا ال ميوتون فيها وال حييون ,قال بعض العلماء املعاصرين إن النار ال حترق أهلها: الشيخ

   عليهم ؟

  ؛ العذاب وال ميوتون يف أم يذوقوا ينستمر يستلزم منها أم مذوقوا عذاب الحريق ))  ((نعم، قوله: : الطالب

  ؟  وحيرتقون: الشيخ

  غريها؛  م اهللا جلودابدهلمث يجلودهم : حيرتقون ومتضي الطالب

  ميوت .يا حرتق يف الدنإذا االدنيا فإن اإلنسان  هم يفميوتون ؟ خبالفوال : الشيخ

  لكن الباء هنا ؟  بما قدمت أيديكم )) ؟ ((ما معىن قوله: : الشيخ

  الباء للسببية .: الطالب

   هل يستفاد من اآلية بأن أفعال اهللا مقرونة باحلكمة ؟: الشيخ



  الباء للسببية : الطالب

  لسببية فهو يفيد العلية والعلة هي احلكمة .با وكل شيء: الشيخ

   ظالم هنا صيغة مبالغة أو نسبة ؟ ليس بظالم للعبيد )) ((قوله: : الشيخ

  مبالغة؛ : الطالب

  يعين أن اهللا يظلم قليال لكن كثريا ال ؟  ,مبالغة: الشيخ

  الصيغة مبالغة؛ : الطالب

لصيغة تأيت للنسبة يقال: جنار وحداد وبناء؛ فهل هي لكن هذه ا ,نعم الصيغة ظالم صيغة مبالغة صحيح: الشيخ

   هنا للنسبة أو للمبالغة ؟

  للنسبة؛ : الطالب

  ألننا لو قلنا للمبالغة لكان املنفي كثرة الظلم . ,للنسبة متام: الشيخ

   العبيد هنا هل هو باملعىن اخلاصة أو باملعىن العام ؟: الشيخ

  باملعىن العام؛ : الطالب

  باملعىن العام حىت الكافر ال يظلمه اهللا ؟: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

  ؟ طيب . صحيح: الشيخ

: الطالب )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا ((هذه صفة لقوله:  الذين قالوا )) ((قال اهللا عزوجل: مث : الشيخ

  بقيت فوائد شيخ ؟ 

  فوائد أيش من أين ؟ : الشيخ

  .))أيديهمبما قدمت  ((من قوله: : الطالب

  . نكمل الفوائد: إذا الشيخ

(( وأن اهللا ليس بظالم انتفاء الظلم عن اهللا؛ لقوله:  ذلك بما قدمت أيديكم )) (( :من فوائد اآلية الكرمية

  للعبيد )) .

ألنه لو كان  وأن اهللا ليس بظالم )) ((نفاه عن نفسه؛ لقوله: اهللا أن ال فوائدها: إمكان الظلم من اهللا لو ومن 

الظلم غري ممكن يف حقه مل يصح أن يتمدح به عزوجل؛ إذ ال يتمدح بشيء إال إذا كان تركه اختيارا؛ أما لو كان 

  مستحيال يف حقه مل يكن للتمدح به فائدة .



ل إن الظلم حمال على اهللا، حما :وبناء على هذه الفائدة: يكون فيها رد على من ؟ على اجلهمية، اجلهمية يقولون

واملتصرف يف ملكه يفعل  ,إنه مهما تصرف فقد تصرف يف ملكه :لذاته ال ألن اهللا نفاه عن نفسه؛ ألم يقولون

  كما قال ابن القيم يف النونية:   ,ال لذاتهاحملما يشاء؛ فالظلم عندهم 

  ؛ احملال لذاتهالظلم عندهم و 

وحنن نقول الظلم ليس حمال هللا، لو شاء اهللا أن يظلم لظلم؛ ولكنه نفاه عن نفسه متدحا بذلك؛ وهلذا قال يف 

  وهذا يدل على إمكانه منه لكنه ال يفعل . ) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (احلديث القدسي: 

إن اهللا لو عذب أهل سماواته  (ل: فإن قال قائل: قد جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قا

  وهو غير ظالم لهم ) ؟ موأرضه لعذبه

فاجلواب أن نقول: ال معارضة بني هذا احلديث وبني اآلية؛ ألن اهللا لو عذم مل ميكن أن يعذم وهو ظامل هلم؛ 

آخر: إن اهللا ل وجه إذا ال يعذم إال وهم مستحقون للعذاب؛ وعلى هذا فيكون احلديث مطابقا لآلية؛ أو يقا

فإن من نوقش احلساب  ,سموات واألرض لعذم وهو غري ظامل هلم؛ إذا أراد أن يناقش العبادلو عذب أهل ال

  . عذب؛ ألنه لو ناقشهم



فاجلواب أن نقول: ال معارضة بني هذا احلديث وبني اآلية؛ ألن اهللا لو عذم مل ميكن أن يعذم وهو : الشيخ

ل وجه ظامل هلم؛ إذا ال يعذم إال وهم مستحقون للعذاب؛ وعلى هذا فيكون احلديث مطابقا لآلية؛ أو يقا

فإن من  ,هلم؛ إذا أراد أن يناقش العباد سموات واألرض لعذم وهو غري ظاملآخر: إن اهللا لو عذب أهل ال

لكانت نعمة واحدة من نعمه تقابل مجيع أعماله؛ وحينئذ يستحقون أن  نوقش احلساب عذب؛ ألنه لو ناقشهم

أي ال يعذم إال بذنب  ,أنه يعذم وهو غري ظامل هلم :خرج األولامل؛ فلنا يف هذا احلديث خمرجان؛ وايعذب

أن املراد بذلك املناقشة، مناقشة احلساب ألن اهللا لو ناقشهم سبحانه وتعاىل لكان  :ثاينفيكون مطابقا لآلية؛ وال

  فيبقون وليس عنده رصيد . ,نعمة واحدة من نعمه حتيط جبميع أعماله

  سلبية يف صفات اهللا ؟الصفات الوهل توجد  ,فإذا قال قائل: هذه صفة سلبية كما يقولون

السلبية ثبوت كمال ضدها، فهو ال يظلم ال لعجزه عن الظلم ولكن لكمال  فاجلواب: ال؛ لكن املراد بالصفات

  عدله .

هذا  ))...  إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربانالذين قالوا  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

: عهد إليه أي وصانا وصية موثقة بالعهد؛ يقال إن اهللا عهد إلينا )) (( :أيضا من كذب هؤالء اليهود أم قالوا

فإنه يوصي باحلكم إىل من بعده  ,ومنه العهد بالوالية أي والية احلاكم إىل من بعده ,وصية موثقةأي أوصى إليه 

أال نؤمن  (( :أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد )) عهد إلينا (( :مثل عهد أيب بكر رضي اهللا عنه إىل عمر؛ فمعىن

  هكذا قالوا وهذا من كذم كما سيأيت. تى يأتينا بقربان تأكله النار ))لرسول ح

وذلك بأن نقرب  حتى يأتينا بقربان تأكله النار )) (( :يعين لرسول من عند اهللا أال نؤمن لرسول )) ((يقول: 

م حصروا اآليات يعين أ ,قربانا من طعام أو ائم أو حلم أو ثياب مث تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان

اليت يطلبوا من الرسول بأن يأيت بنار تأكل هذا القربان؛ وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار مجعوها مث 

ذه اآلية  أتانانزلت نار من السماء فأكلتها حىت أحلت الغنائم هلذه األمة؛ هؤالء يقولون ال نؤمن لرسول إال إذا 

قل قد جاءكم رسل من قبلي  ((قربانا أكلته النار؛ هكذا قالوا؛ قال اهللا تعاىل لرسوله: وهي أننا إذا قربنا  ,فقط

أي بالبينات ))  (( :بأكثر مما تدعون اآلنم رسل ءتكيعين قد جا بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ))

فلم  (( :أي بالقربان الذي تأكله النار بالذي قلتم )) (( :باآليات البينات اليت تبني صدق رسالتهم؛ والثاين

  يعين ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم . قتلتموهم ))

  فإن قال قائل: ملاذا عدل اهللا عزوجل عن املطالبة بصدق ما ادعوه ؟



فقد اعتديتم حىت فيما جيء به من  يعين على فرض أن األمر كما قلتم قلنا هذا من باب التنزل مع اخلصم

راتب؛ املرتبة األوىل: صحة ا نعامل مبعلى الرسل؛ وأرجوا أن ننتبه هلذا، أوال من ادعى دعوة فإنن مطلوبكم اعتديتم

ما قال؛ املرتبة الثانية: خمالفته ملا قال؛ فهنا مل يطالبهم اهللا عزوجل بصحة ما قالوا من باب موافقة اخلصم، أقول 

أنا قلت باألول تنزل بناء على العبارة املعروفة عند من باب موافقة اخلصم أحسن من التنزل ألن الذي معنا قرآن، 

وأنه عهد إليكم  منعم هب أن األمر كما قلت :قال فهنا قد وافق اخلصم وحنن نقول هنا موافقة اخلصم؛ ,العلماء

فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه؛ إذا  ,أال تؤمنوا لرسول حىت يأتيكم بقربان تأكل النار

فطلبكم هذه اآلية املعينة ليس عن صدق ألا قد جاءتكم ومع ذلك كذبتم الرسل وقتلتموهم؛ فهنا عدل عن 

  ون أن تصدقوا الرسل وإمنا تريدون تكذيبهم ., أي أنكم ال تريداملطالبة بصحة الدعوى من باب موافقة اخلصم

: الشيخ من الذي يأيت بقربان ألننا ذكرنا بالنار ؟ حتى يأتينا بقربان تأكله النار )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

ما هو الذي يأيت  ,شروعية قربان نتقرب به وتأكله النارقربام, يعين حىت يأتينا مبال، بقربان، القربان هم يتقربون ب

   بقربان؛

  : أليس هذا ظاهر اآلية ؟ السائل

  أم هم يتقربون بالقربان فتأكله النار . ,أي لكن العلماء فسروها بذلك: خالشي

   إذا كان القربان من البهائم فهل تأكله النار كالغنائم ؟: السائل

البهائم وغريها إذا كان مشروعا بالبهائم؛ أما إذا كان بغري  منالظاهر إذا كان مشروعا تأكله النار؛ : الشيخ

  ه إشكال؛ البهائم فاألمر ما في

  الغنائم ؟: مثل السائل

  . ةالغنائم هم قالوا عام: الشيخ

   قسمت الغنائم يف بدر ؟ هل: السائل

 موزعةومل تكن  , قسمها هو,املعروف يف بدر أنه ما قسموها إال بقسمة النيب عليه الصالة والسالم: ال هو الشيخ

بدر خاصة بأن  الرسول عليه الصالة والسالم أذن له يفتوزيع يف األخري؛ وقد اختلف العلماء يف هذا هل إن كال

   .بدرأو أا مل تنزل سورة األنفال إال بعد  ,يقسم الغنائم على غري ما ذكر اهللا يف سورة األنفال

  ؟  اختياركمما هو : السائل

  واهللا ما عندي خيار اآلن .: الشيخ

   ؟ ...أو من أي شيء هل القربان من الغنائم : السائل



عل الطعام مث تنزل النار يعين واحد شخص يتقرب إىل اهللا جي ,ال، من أي شيء : الذين يريدون هؤالء ؟الشيخ

   .وتأكله

  : ملاذا أوردنا القربان من الغنم ؟ السائل

 اجيمعو ,كانت الغنائم يف األول إذا غنموها من الكفار ال حتل هلم  ,غنائمالغنم فيما إذا كانت مناسبة : الشيخ

  نار فتحرقها .مكان فتنزل عليها يف 

   ؟ ...فكيف  هو مناقشة احلسابأن املراد  باحلديث على : شيخ قلنا إن اجلواب الثاينالسائل

يعين مثال لو عذم وهم يعملون عمال صاحلا لعذم وهو غري ظامل هلم باملناقشة؛ فمثال إذا كانوا : الشيخ

قابل أو ال يقابلها احلساب لكانت نعم اهللا ما ت وانوقش لو ,يصومون، يصلون ويتصدقون ويصومون وحيجون

؟ ليس عنده عمل ها ويش بقي عند اإلنسانتوالصدقة والصيام وكل شيء؛ وإذا اجتاح ت الصالةالصالة فاجتاح

.  

  كيف تدل على أن هللا يدين ؟   (( مما عملت أيدينا )): يف قوله تعاىل: السائل

عن نفسه؛ لكن ال ميكن أن يضيفها إىل  أيدينا، لوال أن له يدا ما صح أن يعرب اوجه الداللة أنه أثبت : الشيخ

  اليد وهو ال يد له أبدا .

الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبال

فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون 

  أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور )) .

  ))... الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا  (( ن الرجيم؛ أظن نبدأ املناقشة:يطاأعوذ باهللا من الش: الشيخ

   من اإلعراب ؟ إن اهللا عهد إلينا ))الذين قالوا ((ما حمل قوله: 

  .: بدل الطالب

  : ما تصلح بدال, الشيخ

  : صفة.الطالب

فمثال إذا  عرفتم باحلكم، ؛ البدل يا إخواين هو الذي يقوم مقام املبدل هو املقصود: صفة للذين األوىلالشيخ

النسيان، خذ نبال  وأثلث؛ خذ نبال مدى هذا بدل الغلط الول هو ت الرغيف ثلثه، ثلث بدل إذا املأكقلت: أكل



دى يعين سكاكني؛ ما املقصود ؟ خذ السكاكني؛ فالبدل معناه أن حيل حمل املبدل ليس معناه أن يكون املمدى، 

  زائدا عليه .

   ما معناه ؟ إلينا ))عهد  ((قوله: : الشيخ

  صانا؛ أو : الطالب

  ؟ طيب . كذا: الشيخ

   ويش معناها خالد ؟ حتى يأتينا بقربان تأكله النار )) ((قوله: : الشيخ

, اهللا عز وجل يرسل عليها شيء تأكلهأكل أو أي أو من ثياب الرسول بقربان  همحىت يأتي ونؤمن: ال يالطالب

  ؛ ا تأكلهانار 

  هل قوهلم هذا صحيح ؟ : طيب, الشيخ

   كذبوا على اهللا وعلى الرسول,  غري صحيح؛: الطالب

   وهل أبطل اهللا ما ادعوه ؟: طيب, الشيخ

  .قتلوهمم مبا قالوا ولكنهم رسل بأنه قد جاءهبل أتى بشيء  ,ما ادعوهإبطال مل يأت ب: الطالب

  م صدقوا ؟ : املهم هل إالشيخ

   ؛: هم كاذبونالطالب

   هل صدقوا أنه لو أتاهم رسول بقربان تأكله النار آمنوا ؟ أي لكن: الشيخ

  وا؛ : ال، مل يصدقالطالب

  ما الدليل ؟ : الشيخ

   فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ))؛ ((الدليل قوله تعاىل: : الطالب

   ؛: الالشيخ

   ولقد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ))؛ ((قوله: : الطالب

   من أين تأخذ من أي الكلمات هذه ؟: شيخال

   ...: الطالب

   وبالذي قلتم )) ((من قوله تعاىل: : الطالب

  يعين أم جاءوا بالبينات وبالذي قلتم . ,وبالذي قلتم )) ((من قوله:  ,نعم: الشيخ

  ما شرحنا ؟ طيب . إن كنتم صادقين )) ((قوله: : الشيخ



أي باآليات البينات الدالة على رسالتهم  ءكم رسل من قبلي بالبينات ))جاقل قد  ((قال اهللا عزوجل: : الشيخ

 بالبينات )) ((بدليل أنه قدم قوله:  ,يعين والذي قلتم دون البينات اليت جاءوا ا وبالذي قلتم )) ((وصدقهم؛ 

ظم من هذا؛ فمثال لكنه دون البينات اليت جاءوا ا ألم جاءوا بأعهذا على أن ما قالوه وإن كان آية فدل 

حيملها فتكون عصا؛  ها موسى عليه الصالة والسالم جاء ببينة أعظم من ذلك، كان يلقي العصا فتكون حية ويرد

عيسى عليه السالم كان أيضا كذلك , من غري برص؛  كان يدخل يده يف جيبه فتخرج بيضاء لكن من غري عيب

يخلق من الطين   (( :بإذن اهللا عزوجل أن يدفن فيحيا يقف على امليت قبل خيرج األموات من القبور أحياء أو

 فيكون طائرا )) فيكون طيرا )) (( ((قراءتان:  افيه طيرا بإذن اهللا )) كهيئة الطير بإذن اهللا فينفخ فيه فيكون

 بالفعل؛ أيهما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء تأكل القربان ؟ األوىل أعظم؛أيضا يكون طريا طائرا  :يعين

  وهلذا قدمه.

 :وملا ,الفاء عاطفة فلم )) ((قوله:  فلم قتلتموهم )) ((وهو أن يأيت بقربان تأكله النار؛  وبالذي قلتم )) ((

وما استفهامية؛ ومن قواعد اإلمالء أن ما االستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإا حتذف  ,الالم حرف جر

  عليها حرف جر حتذف ألفها. إذا دخل املهم على كل حال ما: عم، مب، مل ؛ وغري ؟ مم، كيم؛ ألفها مثل

إن كنتم  ((يف أنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا ذه اآلية؛ وقوله:  فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين )) (( 

 ,اجلملة شرطية كما رأيتم؛ وهل حتتاج إىل جواب ؟ ذهب بعض العلماء إىل أا ال حتتاج إىل جوابصادقين )) 

بل جواا حمذوف دل عليه ما قبله؛  :واجلواب إمنا يؤتى به ليتمم املعىن؛ وقال بعضهم ,ىن مفهوم بدونهألن املع

 وعلى هذا الرأي يكون التقدير: إن كنتم صادقني فلم قتلتموهم؛ وإىل القول األول ذهب ابن القيم رمحه اهللا يف أن

  جواب .مثل هذا الرتكيب ال حيتاج إىل 

: بيان تعنت هؤالء اليهود الذين ردوا ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم من البينات بناء يستفاد من هذه اآلية

  ما ادعوه من هذه القاعدة .على 

حام اخلصم مبا يدعيه ليكون ذلك أبلغ يف دحض حجته؛ يؤخذ إفومن فوائد هذه اآلية: أنه ينبغي عند املخاصمة 

  حجة؛  ألنه إذا خوصم مبا يقوله مل يبق له بالبينات وبالذي قلتم ))قل قد جاءكم رسل من قبلي  ((من قوله: 

مثال فحيث خياصمهم مبا يقرون به؛  ,تيمية رمحه اهللا للرافضة وأهل التعطيل ومن ذلك خماصمة شيخ اإلسالم ابن

مينع من  ألن العقل ,إن املراد بآيات الصفات خالف الظاهر :التعطيل عموما قالوا أهلاألشاعرة أو املعتزلة 

خالف الظاهر، خالف الظاهر المتناع  د بنصوص املعاد؛ فقالت الفالسفة أهل التخييل: املراااألخذ بظاهره

نار؛ فبماذا رد عليهم أهل التعطيل ؟ ـ أهل فيه جنة وال فيه وال  فيه ربألنه ما فيه بعث وال  ,القول بظاهرها



وذلك ألننا علمنا  ,بل البعث حق وواقع ,مكم هذا غري مقبولإن كال :التعطيل يقرون بالبعث واليوم اآلخر ـ قالوا

من يحيي العظام وهي  ((وأن الشبه املانعة منه فاسدة؛ الشبهة املانعة هي قول القائل:  ,أن الرسل جاءت به

وقد علمنا فساد  ,فلزم القول بثبوته؛ حنن نقول هلم: أيضا آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا ا رميم ))

الشبهة املانعة منه فوجب إثباا؛ بل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إن نصوص الصفات يف الكتاب والسنة أكثر 

 أو صفة من جتد آية يف كتاب اهللا إال وجدت فيها امسا من أمساء اهللاتكاد بكثري من نصوص املعاد؛ ألنك ال 

أي يف أننا خنصمه وال يستطيع أن جيادل بعد  ه,أقوى يف خصمام اخلصم حبجته أنكى و صفاته؛ فاملهم أن إفح

  ذلك .

والبد من هذا عقال   ,صالة والسالم جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهمال مومن فوائد هذه اآلية: أن الرسل عليه

كم إىل كذا أنا رسول اهللا إليكم أدعو  :كما هو واقع شرعا؛ ملاذا يا مجاعة ؟ ألنه لو جاء رسول من البشر يقول

ببينة تشهد مبا قال؛ وهلذا جاء يف احلديث إال ؟ ال يقبل  هل يقبل منه ذلك ,وأمنعكم من كذا ومن خالفين قاتلته

من رسول يرسله اهللا عزوجل إال آتاه من اآليات ما قال: أو  ؛ما من نبي (عن النيب عليه الصالة والسالم: 

تابعا يوم القيمة , فأرجوا أن أكون أكثرهم وحيا أوحاه اهللا إليوإنما كان الذي أوتيته  ,يؤمن على مثله البشر

وهذا البد منه إذ ال يقبل أحد أن يأيت شخص  ؛) ما من رسول إال آتاه اهللا على مثله يؤمن البشر( فقال:  )

  فإين أقاتلكم إال ببينة . ليكم افعلوا كذا واتركوا كذا وإن مل تفعلواأنا رسول اهللا إ :ويقول

  : إقامة احلجة على هؤالء الذين ادعوا هذه الدعوى بأم قتلوا األنبياء الذين جاءوا مبا قالوه .فوائد اآليةومن 

فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات  ((مسليا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم:  مث قال اهللا تعاىل

  أي زيادة الباء. ب المنير ))وبالزبر والكتا ((: فيها قراءة والزبر والكتاب المنير ))

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ والفاعل قريش وأهل الكتاب كل من   فإن كذبوك )) ((يقول اهللا عزوجل: 

(( كذب رسل الفاء واقعة يف جواب الشرط ألنه مقرون بقد؛ وقوله:  :هذه فقد فقد كذب )) ((كذب الرسول؛ 

ومجع  ,؟ نقول ألن الرسل مجع التكسري فلماذا جاء التذكري والتأنيث فقد كذبت رسل )) (( :ويف آية أخرى ))

  التكسري جيوز فيه ثبوت التاء وحذفها؛ قال ابن مالك رمحه اهللا: 

  والتاء مع مجع سوى السامل    من مذكر كالتاء مع إحدى اللنب؛

ومجيع اجلموع تذكر وتؤنث ما عدى مجع املذكر السامل على رأي ابن  ,اللنب إحداها لبنة؛ فاللبنة تذكر وتؤنث

مالك؛ ويضاف إليها على رأي ابن هشام مجع املؤنث السامل؛ ويقابله من قال بأن مجيع اجلموع جيوز تذكريها 



كل   هم  من مذكر أو مؤنث؛ ومنه قول الزخمشري يرد به على أعدائه يقول: ال أبايل جبمع ىت الساملوتأنيثها ح

  ؛ مجع مؤنث

رأي الصحيح رأي ابن ال؛ الشاهد قوله: كل مجع مؤنث؛ والذي يظهر واهللا أعلم أن الرجال املؤنث ال يقابل

أن السامل من اجلمع املذكر جيب تذكريه ومن اجلمع املؤنث جيب تأنيثه أما مجع التكسري فيجوز فيها  ,هشام

  فقد كذبت )) . ((رى: ويف آية أخ فقد كذب )) (( :التذكري والتأنيث؛ هنا

الرسول كما مر علينا كثريا هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه؛ هؤالء الرسل  رسل من قبلك )) ((وقوله: 

جيوز أن تكون صفة لرسل وجيوز أن تكون حاال؛ أما جواز أن  بالبينات ))جاءوا  (( :مجلةجاءوا بالبينات، 

ز كوا حاال مع أن الذي قبلها بعده يكون صفة؛ وأما جوامن  رسل منكر فالذي يأيت, ألن تكون صفة فظاهر

  ألا إذا وصفت ختصصت . ,وإذا وصفت النكرة جاز وقوع احلال منها ,كر فألن هذه النكرة وصفتمن

شرعية هي الكتب اليت جاءوا بينات الشرعية والكونية؛ فاآليات الالالبينات هي اآليات،  جاءوا بالبينات )) ((

  اآليات الكونية هي ما يسمى باملعجزات احلسية .ا و 

لزبور الذي أوتيه داود ؛ وهلذا كان ازبرالوالزواجر، هذا  ظواملراد به ما اشتمل على املواع ,زبورمجع  والزبر )) ((

  . وزواجر ظعأكثره موا

والزبر  (( :طف وهوالكتاب مبعىن املكتوب؛ واملنري مبعىن املنري للظلمات؛ وهذا الع والكتاب المنير )) ((

هذا من باب عطف الصفة على الصفة األخرى؛ ألن الزبر تتضمن الكتاب املنري؛ وعطف  والكتاب المنير ))

سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى  ((الصفات بعضها على بعض موجود يف القرآن ومنه قوله تعاىل: 

 (( :هذا من باب عطف الصفات )) والذي قدر ((فقوله:  والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ))

  أيضا من باب عطف الصفات؛ فالتغاير هنا تغاير صفة وليس تغاير أداة . والذي أخرج ))

  يف هذه اآلية من الفوائد: تسلية الرسول عليه الصالة والسالم .

 ,يؤذى فليتسلى كل ما أصاب غريه؛ فمثال اآلمر باملعروف والناهي عن املنكربويتفرع عليها: أن يتسلى اإلنسان 

, كما قالت ؟ بأذية غريه؛ ألن اإلنسان إذا علم أن غريه أصيب مبثل ما أصيب به الشك أنه ينسى احلزن بأيش

  خرا تقول:اخلنساء ترثي أخاها ص

                          ال كثرة الباكني حويل    على إخوام لقتلت نفسي                   ولو 

  كن     أسلي النفس عنه بالتأسي؛لو وما يبكون مثل أخي 



وهذا مصاب  ,الشاهد هنا قوهلا: أسلي النفس عنه بالتأسي؛ فاإلنسان إذا نظر ميينا ومشاال وإذا هذا مصاب بعقله

قد   :وهذا مصاب مباله يتسلى؛ كذلك الرسول عليه الصالة والسالم إذا قال اهللا له ,وهذا مصاب بأهله ,ببدنه

ألنه بشر يلحقه من أحكام البشرية ما  ,نه ون عليه املصيبة وأنه يتسلى بذلكالشك أ ,كذب رسل من قبلك

  يلحق غريه .

وال أظن أن شيئا أشق على  هم الصالة والسالم يؤذون بالتكذيب,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسل علي

أخرب بشيء صدق مث قال له  فيمن جاء بالصدق؛ أليس كذلك ؟ اإلنسان يكاد يتقطع إذا  التكذيب منالنفس 

ولكنهم يصربون  ,كذبت؛ فكيف وهم من عند اهللا عزوجل مؤيدون بآياته يكذبون؛ الشك أا شديدة عليهم

 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا )) ((عليهم الصالة والسالم، كما قال اهللا تعاىل: 

أي وحصل هلم األذية أيضا فصربوا على ما كذبوا وأوذوا  ))كذبت  (( :وعلى ما أوذوا أو معطوفة على :يعين

  .ناحىت أتاهم نصر 

؟ هل ميكن ل عليه الصالة والسالم آخر الرسلمن فوائد هذه اآلية الكرمية: وانظروا هل يستفاد منها : أن الرسو 

   يستفاد ؟أن 

  ميكن؛  :الطالب

ك أو من قبلك؛ هل معناه أنه ال يزورين أحد ألنك لو قلت مثال: زارين رجل قبل ,ميكن ولكنه ضعيف: الشيخ

  بعده ؟ ال؛ فالظاهر أا ال تفيد .

  جاءوا بالبينات )). : ((بالبينات؛ لقوله وايؤيدأن ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الرسل البد 

 ((وا بالكتاب، ما من رسول إال ومعه كتاب؛ ويؤيد هذا قوله تعاىل: ئدها: أن الرسل السابقني كلهم جاؤ ومن فوا

وذلك ألنه البد لكل رسول  )) القسطبلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 

فإن اهللا   ,ةسواء نزلت وحيا مث كتبت أو نزلت مكتوبة كالتورا ,شريعة، والشريعة مباذا تكون ؟ تكون مبا يكتبمن 

  كتبها بيده وأنزهلا عزوجل .

ولكن أعظمها إنارة هو  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكتب السابقة ككتابنا كلها تنري الطريق ملن أراد املسري

  ؛ وهلذا كان مهيمنا على ما سبقه من الكتب، كل الكتب اليت سبقه منسوخة به .الكرميهذا القرآن 

من  :كل  كل نفس ))(( )) ... كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة  ((مث قال اهللا تعاىل: 

والنفس قد يراد ا الروح وقد يراد ا البدن بالروح؛ وكالمها صحيح؛ فاملوت يذوقه البدن وتذوقه  ,صيغ العموم

  الروح .



 ,الذوق ألنه أبلغ يف احلصولب عرب أي البد أن متوت؛ ولكن اهللا ,أي ذائقة طعمه ذائقة الموت )) ((وقوله: 

  ألن الذوق حيصل به حق اليقني.

واحلق بالذوق؛  ,والعني باملشاهدة ,وقد قسم العلماء اليقني إىل ثالثة درجات: علم؛ وعني؛ وحق؛ فالعلم باخلرب 

اليقني؛ ؟ تسميه بعلم  وقد أخفاها يف كيس والقائل صدوق؛ فبماذا تسمي هذا ةفإذا قال لك قائل: هذه تفاح

هلذا عرب عزوجل بالذائقة ألن املوت حق البد اليقني؛ و  فإذا كشفها فهو عني اليقني؛ فإذا أكلها املخرب فهو حق

  لكل حي من موت إال احلي القيوم عزوجل .

إن املالئكة ال ميوتون ؟  :هل املراد من بين آدم ومن اجلن ممن على األرض حبيث نقول كل نفس )) ((وقوله: 

 ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في األرض إال من شاء اهللا )) (( :ميوتونأحد ؛ كل اجلواب ال

واحلور الاليت يف  ,يستثىن الولدان الذين يف اجلنة ,ذكر العلماء أنه يستثىن من هذا ممن ال ميوت وممن خلقوا للبقاء

  فإم ميوتون . اجلنة فإم خلقوا للبقاء فال ميوتون؛ أما املالئكة ومجيع اخللق

؛ واملراد بالتوفية يعين ال توفون أجوركم إال يوم القيمة ,هذه حصر وإنما توفون أجوركم يوم القيمة )) ((وقوله: 

والكافر أيضا رمبا  ,وإال فإن اإلنسان قد يوىف أجره يف الدنيا ويدخر له أيضا زيادة على ذلك ,هنا توفية الكمال

وإنما  ((من خري فإنه يطعم به يف الدنيا لكن يف اآلخرة ليس له خالق؛ وقوله:  يوىف أجره يف الدنيا أي ما عمل

يوم القيمة هنا ما هو بقد يشعر بأن املراد  الموت )) كل نفس ذائقة ((بعد قوله:  توفون أجوركم يوم القيمة ))

  فيشمل القيامة الصغرى اليت تكون لكل موجود من ذوات النفوس . ,أعم من القيامة الكربى

وذلك ألن النار ـ أعاذين اهللا  ,أي دفع ببطء :زحزح ))وأدخل الجنة فقد فازفمن زحزح عن النار  ((قال: 

النفوس فال يكاد اإلنسان ينصرف عن هذه الشهوات إال  اوالشهوات متيل إليه ,وإياكم منها ـ حمفوفة بالشهوات

وأدخل الجنة  ((دفع عنها مبشقة وشدة أي:  )) زحزح عن النار ((زحزحة ألنه مقبل عليها بقوة؛ وهلذا قال: ب

ما هذه نافية  )) وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور ((ألنه جنا من املرهوب وحصل على املطلوب؛  )) فقد فاز

  النفي؛  مع بقاكما قال ابن مالك:   ,همل, وإذا انتقض النفي بطل عتعمل عمل ليس ألن النفي انتقضمل و 

  انتقض فهي مهملة .إن  فإن كان

والوجه الثاين: لدنوها قدرا؛ أما  ,وصفها بالدنيا لوجهني؛ الوجه األول: لدنوها زمنا الحياة الدنيا )) ((وقوله: 

لموضع سوط أحدكم  (دنوها زمنا فظاهر ألا قبل اآلخرة؛ وأما دنوها قدرا فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

دنيا وما فيها، من نقول إنه مرت؛ خري من الالسوط ميكن أن سوط، الموضع  في الجنة خير من الدنيا وما فيها )

ليت أنت فيها وليست دنياك اخلاصة بك أنت؛ بل الدنيا من أوهلا إىل آخرها؛ إذا احلياة هذه ا كدنياالدنيا ليست 



أي متعة تغر صاحبها  إال متاع الغرور )) ((ودانية من الدنو وهو االحنطاط؛ وقوله:  دنيئةبالنسبة لآلخرة 

  . ـ والعياذ باهللا ـ ألم اغرتوا اوكان مآهلم إىل السحيق  ,وختدعه؛ وكم من أناس زينت هلم الدنيا فاخندعوا ا

  كل نفس ذائقة الموت )). ((يف هذه اآلية الكرمية عدة فوائد؛ أوال: املوت حق البد منه؛ لقوله: 

وهو ال يدر مىت ميوت, فإن العمل الصاحل ألنه إذا كان ميتا وال حمالة يف ومن الفوائد: حث اإلنسان على املبادرة 

ال تؤخر فإن التأخري له آفات؛   ,ظامليبادر والسيما يف قضاء الواجبات والتخلي عن املالشرع يقتضي أن العقل ك

  كثريا ما يقول اإلنسان أنا سأفعل هذا غدا ولكن يتهاون مث يأيت غد وما بعده ويضيع عليه الوقت .

والتوفية  وركم ))وإنما توفون أج ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كمال األجر إمنا يكون يوم القيمة؛ لقوله: 

ىل والسيما اإلحسان إفإن اإلنسان قد يثاب يف الدنيا على عمله  ,وهو كذلك ,سابقا يزادتقتضي أن هناك شيئا 

واهللا في عون العبد ما كان العبد  (اخللق وقضاء حوائجهم؛ ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 

  ) .خيه كان اهللا في حاجته في حاجة أ من كان (وقال:  في عون أخيه )

ومسي يوم القيمة ملاذا ؟ ألنه يقوم فيه الناس  يوم القيمة )) ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات يوم القيمة؛ لقوله: 

يوم يقوم الناس  ((لرب العاملني هذا واحد ؟ ويقوم األشهاد؛ يقام فيه القسط؛ وأدلة هذا معروف قال اهللا تعاىل: 

وقال  إنا للنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد )) ((وقال تعاىل:  لرب العالمين ))

  ونضع موازين القسط ليوم القيمة )) . ((سبحانه وتعاىل: 

دخل اجلنة؛ ومعلوم أن أن يومن فوائد هذه اآلية: أنه ال يكمل الفوز إال بأمرين: أن يزحزح اإلنسان عن النار و 

لنار فال بد أن يدخل اجلنة؛ ألنه ليس يف اآلخرة إال داران فقط إما النار وإما اجلنة؛ وقد بني النيب من زحزح عن ا

عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح ما حيصل به هذا الثواب العظيم الزحزحة عن النار وإدخال اجلنة فقال: 

ما  هللا واليوم اآلخر وليأت إلى الناسمن بادخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤ من أحب أن يزحزح عن النار وي (

, نفسه هذين الوصفني اإلميان باهللا واليوم اآلخركر حق اهللا وحق العباد؛ فمن وجد من فذ  يحب أن يؤتى إليه )

  ما حيب أن يؤتى إليه فليبشر ذا . وأنه يأيت إىل الناس

ح ؟ ما فيها ال نفي وال إثبات؛ ولكن الزخمشري ومن فوائد هذه اآلية: أا تدل على أن اهللا ال يرى يف اجلنة؛ ص

يف تفسريه قال: أي فوز أعظم من أن يزحزح اإلنسان عن النار ويدخل اجلنة، أي فوز أعظم؛ يريد بذلك نفي 

ويكون رؤيته هللا عزوجل أعظم النعيم؛ فليس يف اآلية ما  ,إذا دخل اإلنسان اجلنة فإنه سريى ربه :الرؤية؛ فنقول له

وإذا مل يكن فيها دليل على نفي الرؤية فإن هناك نصوصا من القرآن والسنة تدل  ,في الرؤية إطالقايدل على ن

  واملؤمن هو الذي ال يتتبع املتشابه من القرآن يتتبع احملكم وحيمل عليه املتشابه . ,على ثبوت الرؤية



  . ال متاع الغرور ))وما الحياة الدنيا إ ((ومن فوائد هذه اآلية: التزهيد يف الدنيا؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان احلذر من مغبة الدنيا وغرورها؛ وهلذا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

تنافسها من قبلكم  واهللا ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما (قال: 

عليه الصالة والسالم أن هذا هو اخلوف؛ وانظر اآلن ملا فتحت الدنيا وصدق الرسول )  فتهلككم كما أهلكتهم

 . فتحت عليهم هلكوامن حىت الذين مل تفتح عليهم إذا مسعوا  ,حصل اهلالك ؟ على الناس ماذا حصل



ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان احلذر من مغبة الدنيا وغرورها؛ وهلذا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه : الشيخ

تنافسها  ( واهللا ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كماوسلم أنه قال: 

والسالم أن هذا هو اخلوف؛ وانظر اآلن ملا وصدق الرسول عليه الصالة من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم ) 

فتحت عليهم من حىت الذين مل تفتح عليهم إذا مسعوا  ,حصل اهلالك ؟ فتحت الدنيا على الناس ماذا حصل

لكنهم يتقاتلون  ,، قتاال على اخلبز الطعام مع أم فقراءاآلن نسمع يف بعض بالد األرض أن هناك قتاال .هلكوا

؛ فإذا انصرف اإلنسان إىل مبل يف بالد غريه مهناك من يشبع من اخلبز ال يف بالده عليه ألم يسمعون أن

   .وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور )) (( :وختدع هالدنيا ـ نسأل اهللا السالمة ـ وصارت مهه فإا ستغر 

ومن  ,وهي قصيدة عظيمة من جهة ,وأظن أن للحريري يف مقاماته قصيدة عظيمة يف التحذير من الدنيا ومغبتها

بحر الفيها  أعرف البحور لكنأنا ما دونه, جهة أخرى أا تصلح على حبرين على الطويل وعلى البحر الثاين 

كتابه هذا امسه   ,وهذا من قدرته رمحه اهللا على الكالم ,يعين تقرأها على الوجهني ,طويل وفيها حبر دون هذاال

  بيتني يف مدحه :مقامات احلريري مشهور؛ أذكر 

  ومشعر احلج وميقات    أن احلريري حري بأن تكتب بالترب مقامات؛ أقسم باهللا وآياته

ومشعر احلج   وآياتهترب يعين الذهب؛ لكن هذان البيتان هل مها سليمان ؟ أقسم باهللالبالترب أيش الترب ؟ 

  أحلف بالنيب. النيب ماو  :لكن لعله من الذين يقول ,هذا شرك قسم بغري اهللالثاين وميقات؛ 

: الشيخ ؟ أرجوا أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيمة ) (: النيب صلى اهللا عليه وسلم ما معىن حديث: السائل

آيات تابعا؛ لكن مثل فيكون أكثرهم  ملا كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه اآلية مجيع الناس إىل يوم القيمة امعناه

  .مبوتهانتهت احلسية األنبياء 

   ما هو الضابط يف تسلي املؤمن مبصيبة غريه مع أن النصوص تدل على أن املؤمنني كاجلسد الواحد ؟: السائل

لكن أحيانا  ,صيبة فإن املؤمن سوف يكون مصابا امبهو معلوم أنه إذا أصيب أحد من املسلمني : الشيخ

  عليه ما أصابه .يعين مبعىن يتسلى يعين يهون  ,يصاب املؤمن مبصيبة مثلها فيتسلى مبا أصابه

   ما املعىن احملكم واملتشابه يف القرآن ؟: السائل

واملتشابه ما اشتبه معناه؛ احملكمات  ,احملكم واملتشابه يف سورة آل عمران قصدك ؟ احملكم ما اتضح معناه: الشيخ

كل أحد   ,هذا حمكم؛ أليش ؟ ألنه واضح شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن )) (( :اآليات الواضحات مثال

فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به  ((يعرف القرآن؛ فيه آيات متشابه مثال:  يعرف شهر رمضان وكل أحد



؟ عدل نفس  عدل أيش طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )) ةذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفار 

   الف يف القرآن تكون من املتشابه.الصيد أو عدل اجلزاء ؟ خيتلف فيه العلماء؛ الغالب أن كل مسائل اخل

  بعض الناس يقول إن آيات الصفات من املتشابه ؟ : السائل

ألن معناها  ,إن أردمت أا من املتشابه معىن فهذا خطأ :الذين يقولون إن الصفات من املتشابه نقول هلم: الشيخ

أن  , ونفيتشابه خطأمن امل؛ فإطالقا أا حقتشابه حقيقة وأن حقيقتها ال تعلم فهذا من املوإن أردمت أا  ,ظاهر

   تشابه خطأ أيضا.من املتكون 

   ؟ من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته ) (ما معىن حديث: : السائل

إخوانك وأعنتهم  نك إذا اهتممت حباجاتأ :يعين) من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته ( : الشيخ

  على ذلك فإن اهللا يعينك على حاجاتك؛ 

   ) ما يحب أن يؤتى إليه وليأت إلى الناس (: وحديث : السائل

معناه أن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به، تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به من الصدق والنصح : الشيخ

  واإلخالص واملعونة وغري ذلك .

  البينات ؟ ما املراد ب: الشيخ

  ؛ اآليات: الطالب

  ؟ طيب . كذا  ,اآليات البينة اليت تشهد هلم بالصدق: الشيخ

؟ زحزح عن النار وأدخل اجلنة هل تعرف حديثا يدل على سبب أو يدل على أن اإلنسان إذا عمل به : الشيخ

   حفظا وال عمال ألنه مهم؛ نعم ؟ال ال ينبغي أن ينسى هو ما ذكرناه لكم ؟ 

دخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن من أحب أن يزحزح عن النار وي قول صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب

  ).  ما يحب أن يؤتى إليه هللا واليوم اآلخر وليأت إلى الناسبا

  : هذا مهم جدا.الشيخ

هل اخلوف من غري اهللا ينايف  إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فال تخافوهم )) ((يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

  اإلميان ؟

  ؛ ينقسم إىل أقساماخلوف : الطالب

  ؟  ينايف اإلميان أو الهل اخلوف الطبيعي : الشيخ

  ال؛: الطالب



  طيب ما الدليل ؟ : الشيخ

   ال تخف سنعيدها سيرتها األولى )) ((ملوسى: تعاىل ل اهللا : قو الطالب

  خائفا يترقب )) .فخرج منها  ((وقوله تعاىل: : الشيخ

  ؟  حزنك ))يَ  (( وأحزنك )) يُ  (( فيها قراءتان قلها ؟ وال يحزنك )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  .ك ))حزنُ يَ  ((: الطالب

  ؟من الرباعي  ك ))حزنْ يُ  ((ال، جمزومة ألن ال ناهية؛ : الشيخ

  ؟ يستبشرون بنعمة من اهللا )) ((اقرأ  : الشيخ

   ما هو القرح الذي أصام ؟ الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح )) ((قوله تعاىل:  :الشيخ

  احلزن؛ : الطالب

  احلزن ؟  : الشيخ

  ؛ : اهلزميةالطالب

   ؟ مىت : الشيخ

   : يف أحد,الطالب

  قتل الذي حصل يف أحد .الح و ا ر اجليعين أصام القرح  : الشيخ

ملا ندم بعد الرجوع  ؟مل تكن إىل أن خيرجوا أو  يب صلى اهللا عليه وسلمهل كانت غزوة حينما ندم الن :الشيخ

  من أحد وخرجوا هل حصلت غزوة ؟ 

  ؛ : ال ما حصلالطالب

  ؟  يةاآلما الدليل من  :الشيخ

   لم يمسسكم سوء )) ((: الطالب

  قتال .م انتصروا فدل على أنه مل حيصل وال ذكر أ :الشيخ

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب  (( الشيطان الرجيم:أعوذ باهللا من : الطالب

ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعبيد 

قد جاءكم رسل من قبلي  الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل

   بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ))

   ما املراد ذا اخلرب ؟ لقد سمع اهللا قول الذين قالوا )) (( :الشيخ



   وتعددت الروايات يف هذا, ؛ااملراد ذا أنه كلم أحد: الطالب

   بذلك ؟ ملاذا أخربنا اهللا ,ال قصدي ما املراد ذا اخلرب ,ال :الشيخ

  إن اهللا فقري؛ بهذا رد على الذين قالوا : الطالب

  لكن ملاذا أخرب اهللا بذلك ؟  :الشيخ

  ليسلي الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ : الطالب

  تسلية الرسول عليه الصالة والسالم بأن اهللا سوف يعاقبهم يوم القيمة .أيضا ورمبا يتضمن  ,ديد هؤالء :الشيخ

   هل اهللا يكتب أو املالئكة ؟ وسنكتب ما قالوا )) ((قوله:  :الشيخ

  املالئكة يكتبون . :الطالب

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

 ميثاق من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور وإذ أخذ اهللا

الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبئس ما يشترون 

ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم 

  . قدير )) عذاب أليم وهللا ملك السموات واألرض واهللا على كل شيء

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

مؤكدة كما هو معلوم لتبلون ))  (( :هذه اجلملة أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ))

   نبينها ؟و بثالثة مؤكدات ؟ هذه دائما متر بنا 

  نون التوكيد والالم والقسم املقدر؛ : الطالب

واهللا سبحانه تعاىل  ,ألن الالم هذه موطئة للقسم أي واهللا لتبلون؛ واالبتالء االختبار ,والقسم املقدر: الشيخ

اىل وكما قال اهللا تع ونبلوكم بالشر والخير فتنة )) ((ري وأحيانا خيترب بالشر، كما قال اهللا تعاىل: اخلب أحيانا خيترب

وذلك أن اإلنسان دائر بني حالني؛ إما شيء  هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر )) ((عن سليمان: 

ه وحيزنه فهذا وظيفته الصرب؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة فهذا وظيفته الشكر؛ وإما شيء يسوؤ  ,يسر به ويفرح به

ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر  عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته (والسالم: 

  فكان خيرا له وال يكون ذلك إال للمؤمن ).



وائح؛ وإما من يف أموالكم إما من قبل اهللا عزوجل كاجللتبلون في أموالكم وأنفسكم ))  (( هنا يقول عزوجل:

من البلوى الذي يبتلي اهللا  ط املشركني على أموال املسلمني؛ وكل ذلك من البلوى، كل هذالسقبل املخلوقني كت

  به العباد .

نسان من بلوى إلنفصلة؛ البلوى املتصلة ما حيصل على ايشمل أيضا البلوى املتصلة وامل وأنفسكم )) ((وقوله: 

ألن األوالد  ,رض والعجز وما أشبه ذلك؛ والبلوى املنفصلة ما تكون يف األوالداملمثل  ه,بدنمن اهللا عزوجل يف 

هذا أيضا من االبتالء؛ مث إن االبتالء الذي  ,زوجته وغري ذلكأهله يف لى اإلنسان يف ولده يف يبت ,من أنفسنا

 ,يؤذونه أحيانا بالضرب ,يكون إما من اهللا عزوجل وإما من املخلوق، يبتلى اإلنسان يف نفسه من املخلوقني

  وأحيانا بالقتل كما قتلوا األنبياء بغري حق . ,وأحيانا بالقول

   من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا )) ولتسمعن ((

وهم  ومن الذين أشركوا )) ((وهم اليهود والنصارى؛  لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) ((

مثل أن  القول ألنه هو الذي يسمع,أيش ؟ ببأذى  أذى كثيرا )) (( :تسمعون منهم ,الوثنيون كقريش وغريهم

أجعل  (( :يسبوا نبيكم؛ وقد قالوا عن النيب عليه الصالة والسالم إنه ساحر كذابكم أو يسبوا دينكم أو يعريو 

وقالوا إنه  أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ))  (( :وقالوا إنه جمنون اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ))

النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن وظيفتنا حنو ووصفوه بكل عيب؛ والشك أن هذا يؤذي املؤمنني، يؤذي  كاهن,

  وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور )) . ((هذا األمر الصرب؛ وهلذا قال: 

ومع ذلك  ,يعين وأذى قليال؛ لكن األذى الكثري أشد على اإلنسان من األذى القليل أذى كثيرا )) ((وقوله: 

لتسمعن أذى  ((وتأمل قوله:  بروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور))وإن تص ((فإنه مأمور بالصرب؛ وهلذا قال: 

وإن تتقوا وتصبروا ال يضركم   ((قال تعاىل:  ,نا ولكن ال يضرنايقل ضررا؛ ألن هذا الذي نسمع يؤذيومل  ))

قد يتأذى اإلنسان بالشيء وال يتضرر منه؛ وهلذا أثبت اهللا  ,وهنا فرق بني األذية وبني الضرر كيدكم شيئا ))

؛ فقال عزوجل يف احلديث هونفى أن يكون أحد يضر  ,أي من عباده من يؤذيه يؤذونه,سبحانه وتعاىل أن عباده 

إن الذين يؤذون  ((وقال:  فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني )ضري يا عبادي إنكم لن تبلغوا  (القدسي: 

فأثبت األذية وقال تعاىل يف احلديث رسوله لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا )) اهللا و 

؛ فهنا يسمع املؤمنون أثبت األذية أيضا؛ أما الضرر فالف ) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر (القدسي: 

  .همولكنه ال يضر  ماملشركني ما يؤذيهمن من أهل الكتاب و 



وعلى ما ابتليتم به يف أموالكم وأنفسكم؛ والصرب مبعىن  ,تصربوا على ما مسعتم وإن تصبروا وتتقوا )) ((مث قال: 

يوقف وحيبس ويقتل؛ وهو يف الشرع حبس القلب واللسان واجلوارح عن  ,ومنه قوهلم: قتل صربا أي حبسا ,احلبس

 على طاعة اهللا وهو أعلى األنواع أعلى والصرب على ثالثة أقسام: صرب :ما يغضب اهللا عزوجل؛ قال أهل العلم

ثنني؛ ألن االثنني األولني صرب االاهللا املؤملة وهو دون  وهو دونه؛ وصرب على أقداراألقسام؛ وصرب عن معصية اهللا 

 ,الناطق والبهيممن والصرب على قدر اهللا يكون من املؤمن والكفار و  ,والثاين صرب على قدر اهللا ,على شرع اهللا

ألن الصرب  ,احملظور من الصرب عن مث الصرب على املأمور أعلى , على شرع اهللا ال يكون إال من املؤمنلكن الصرب

خبالف الصرب عن فعل  ,ففيه نوع من الكلفة ,إجياد وعمل, فهو والصرب على املأمور فعل ,على احملظور كف فقط

للنفس قد يكون الصرب عن احملظور أشد من كف؛ على أنه قد يكون أحيانا بالنسبة , فإنه ليس إال جمرد  احملظور

من  عب عليه أن يدع ما حرم اهللا عليهلكن يص ,الصرب على فعل املأمور، يسهل على بعض الناس مثال أن يصلي

  حتثه نفسه إليها حثا.اليت ألمور ا

لى صرب عالذي حيصل باجلوع والعطش ؟ من الثالثة اله صرب الصائم على الصيام ؟ من األول؛ وصربه على أمل

ألن مجيع  ,ما حرم عليه بالصوم من الثاين؛ وهلذا يسمى شهر رمضان شهر الصرب أقدار اهللا املؤملة؛ وصربه عن

أنوع الصرب الثالثة حتصل للصائم؛ ففي الصيام صرب على الطاعة وصرب عن املعصية وصرب على األقدار؛ صرب 

املعصية؛  امرأة العزيز ؟ من الثاين صرب عنإجابة يوسف على إلقاء إخوته يف البئر ؟ من الثالث؛ وصربه عن 

  وصربه على الدعوة إىل اهللا وهو يف السجن ؟ من األول .

وذلك ألن  تعتدوا على غريكم, وأ؟ تتقوا اهللا عزوجل لئال تتجاوزا  تتقوا أيش وإن تصبروا وتتقوا )) ((يقول: 

؛ طيب أقول النفس أذى أن تأخذ أكثر من نصيبها رمبا إذا مسعتو  ,النفس جمبولة على حمبة االنتقام من الغري

فرمبا يعتدي اإلنسان ويأخذ أكثر من حقه؛ وهلذا قال:  ,جمبولة على حب االنتقام من الغري إذا حصلت منه أذية

  كم األذى .و أي تتقوا اهللا عزوجل فال تعتدوا على الذين أمسع إن تصبروا وتتقوا )) ((

أي من األمور  ,من معزومات األمور؛ فعزم هنا مصدر مبعىن اسم املفعولأي  فإن ذلك من عزم األمور )) ((

؛ والعزم يف األمور من الصفات احلميدة ة ألا شاقة على النفستاج إىل عزم وإىل مهة وإىل مكابدحت اليت املعزومة

فالعزم الشك أنه فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ))  ((من اخللق، قال اهللا تعاىل:  لاليت وصف ا الكم

عزوجل ملن يشاء؛ فإذا كان اإلنسان عنده عزم يف أموره فهذا هو املوفق؛ أما اإلنسان الذي اهللا يهبه  خلق عال

ليس عنده عزم فتجده دائما يف ملل ويف كسل ويف اون فإن هذا الشك خاسر خيسر؛ فاإلنسان العازم يف أموره 

  وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور )) . (( :و الرابح دنيا وديناه



لتبلون في أنفسكم  ((وجب االطمئنان فيه؛ لقوله: شيء مبا يمن فوائد هذه اآلية أوال: أن من البالغة تأكيد ال

غوا إذا مل تدع إنه قد يكون حسنا وقد يكون واجبا وقد يكون لغوا، يكون ل :والتأكيد يقول علماء البالغة ))

 ملالتأكيد؛ فإذا  ؟ زيادة احلروف اليت حصل ا احلاجة إليه؛ وذلك ألن التأكيد البد فيه من زيادة؛ ما هي الزيادة

لعتب  أكدت لشخص شيئا شاهدهوهلذا لو أنك  ,أيضا لغو من حيث املعىن يكن حاجة إليه صار لغوا؛ مث إنه

 ,شاهديواهللا لقد صليت ركعتني حني دخلت املسجد وهو يراك  :أنا ما أشوف أنا علمت؛ لو قلت :وقال عليك

أي التوكيد يكون حسنا  ,كيف تقسم يل وأنا أشهد؛ هذا لغو من القول؛ ويكون حسنا  :؟ يقول ماذا يقول لك

إذا كان عند اإلنسان املخاطب شيء من الرتدد، إذا كان عند املخاطب شيء من الرتدد فيحسن أن تؤكد له 

إذا كان  ...ئن؛ ويكون واجبا إذا كان املخاطب منكرا أو فاعال فعل املنكر؛ مىت يكون واجبا ؟ الكالم ليطم

أبدا ما حصل؛ هنا جيب أن  :قال اخلربنكر؛ املنكر هو الذي إذا ألقيت إليه املاملخاطب منكرا أو فاعال فعل 

ثم إنكم بعد  ((وهلذا قال اهللا تعاىل: ؛ ه؛ والفاعل فعل املنكر هو الذي يفعل فعال لو كان مصدقا ما فعللهتؤكد 

؟ والالم؛ هل املوت حيتاج إىل توكيد؟ كلنا يعرف أنه سيموت؛ لكن ملا   هنا فيه تأكيد بإن وأيش )) ذلك لميتون

  كان فعل أكثر بين إنسان فعل املنكر حسن التوكيد .

؛ من اهللا ه ابتالءليعلم أن ,خري وشر ملا هو فيه من رمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يتفطنومن فوائد هذه اآلية الك

  ويف ضده يبتلى ليصرب . ,؟ ليشكر ففي اخلري يبتلى أليش

؟ أن اهللا أكد د والنصارى واملشركني أيضا؛ وجههومن فوائد هذه اآلية: التأكيد على احلذر من أهل الكتاب اليهو 

وهم ميكرون بنا بالقول وبالفعل؛ وهلذا جيب التحرز من اليهود  ,لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا؛ هذا بالقول

مقابلة درهم أو أكثر؛ ولن ينفعونا بشيء إال طونا قرشا إال يف وأن نعلم أم لن يع ,والنصارى وأال نتخذهم أولياء

اختاذهم أولياء,  نه ال جيوزوأ ,يف القرآن الكرمي بني عداوة هؤالءسبحانه وتعاىل وقد ضرونا بأكثر منه؛ ألن اهللا 

ى نصار الوا إنا نصارى واخلطاب هنا يف ؟ أقرم مودة الذين ق اليهود واملشركني أشد الناس عداوة ؛ كذا وأم

ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى  ((معينني وصفهم اهللا بقوله: 

وصفهم ؟ هذا نصارى اليوم من يكون فهل يف  من الحق )) الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا

ألنه صارت بينهم وبني املسلمني معارك  ,دين اإلسالم رمبا أكثر من حماربة اليهودالهم حياربون  ,أبدا بالعكس

ونه صليبية لن ينسوها أبدا؛ فهم يف احلقيقة إذا مسعنا ما ينشر العارك امل وأيتمت أوالدهم ولن ينسوه,أدمت قلوم 

ىت من العجائز من األموال ما وكوم جيمعون ح ,من دينهم املنسوخ الذي ال يقبل عند اهللا وحرصهم على ذلك

عرفنا أم يسعون بكل وسيلة إىل القضاء على اإلسالم؛  ,ون به على اإلسالم ليدخل الناس يف النصرانيةيقض



ولكن حبول اهللا إن األمر  ,على زعمهم نصرانيةأم يف حدود األلفني ستكون أفريقيا كلها  يأملون هموهلذا 

  على أعقام خائبني .اهللا عز وجل ويردهم هم , ستكون إن شاء اهللا إسالمية وسيدحر سيكون منقلبا عليهم

؛ أو نقول يف هذه اآلية الكرمية: الثناء على الصرب؛ أذى األعداءمن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب الصرب أمام 

  .ابنا وأن حنذر منهمأعقذلك على وأن ال يردنا  ,الثناء على الصرب أمام ما نسمعه من أذية األعداء ,الثاين أحسن

زين على الرد باملثل أو هي وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا هل هذه اآلية منسوخة وأننا نصرب ونتقي إذا كنا عاج 

على األذى خريا؛ أما إذا كان األمر فيه رب وأا إمنا تكون يف حال يكون الص ,والصحيح أا حمكمة حمكمة ؟

  بالعكس فاخلري مطلوب يف مجيع األحوال .

وكلما كان  )) فإن ذلك من عزم األمور ((ومن فوائد اآلية الكرمية: التنبيه على فضيلة العزم يف األمور؛ لقوله: 

  اإلنسان عازما يف أموره كان ذلك أجنح له وأحسن .

  . يف الدرس القادم إن شاء اهللا أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب )) وإذ ((مث قال اهللا تعاىل: 

, بل خيشى عليه أنه ر له الشك أنه ناقص اإلميانأثالذي ال يتأذى بسب اإلسالم وال يما فيه شك؛ : الشيخ ...

فكيف وهو من  ,البشر ال يرضى أن أحدا يسبه كلية؛ ألن مبدأ اإلنسان ولو كان من وضعزع منه اإلميان بالقد ن

  شرع اهللا عزوجل .

, قد نقول املراد يعين حسن وجوب؛ لكن فرق بني املنكر ؛ يعين حيسن: إذا كان فعله فعل املنكرالشيخ ...

  .من املنكر أوجب كاملنكر هذاصراحة والفاعل فعل 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين  (( ي وأحيانا يكون بالتدين؛: أحيانا يكون الكالم بالتعلالشيخ ...

وأحيانا بالعكس؛ وهنا من احلكمة  ,أيهما أعلى ؟ اإلميان، أحيانا يكون من األعلى إىل األسفلوالمؤمنات )) 

من البالء يف  اإلنسان هو عند بعض الناس أهونب وألصق اإلنسانبيف هذا أن البالء يف النفس وإن كان أمس 

أصبعه قد تدمى قال: احلمد هللا شوي وال يف النعمة؛ وش صار اآلن ؟ صار املال ورأى  املال؛ البخيل ملا عثر

  .أغلى عليه من البدن

هذا لبيان الواقع؛ وذلك ألن القيود أحيانا تكون لبيان  من قبلكم ))أوتوا الكتاب الذين من  ((: الشيخ ... 

فهنا لو قال  اعبدوا ربكم الذي خلقكم ))يا أيها الناس  ((وهذا كثري مثل قوله تعاىل:  ,الواقع ال لالحرتاز

  ؟ لبيان الواقع . الذي خلقكم )) ((ال؛ ملاذا قال:  :قائل: هل لنا رب مل خيلقنا ؟ نقول

   هل الصرب على أذية الكفار مطلقا ؟: السائل



و يبذلوا أ ,على أن يسلموا نرغمهممطلقا ما مل نكن أقوى منهم؛ فإن كنا أقوى منهم فإننا  مالصرب عليه: الشيخ

   ...ونقاتلهم  ,اجلزية

إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن  (( :ولكن إا كلمة، كلمة تغين عن كل ديدام: الشيخ

نا أو تسلط علينا هؤالء األعداء لذلحنن يف احلقيقة  )) ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون

وهلذا أنا أحب من  ؛ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز )) ((فهو من أنفسنا، واهللا عزوجل يقول: 

ادية فقط؛ القوة املادية لو اعتمدنا املقوة الإخواننا الشباب أن حيرصوا على تطبيق اإلسالم وأن ال يعتمدوا على 

 اليت تصل اإلنسان بربه هي اليت النا وأكثر عددا وأقوى عددا؛ لكن القوة اإلهلية املعنوية هم أقوى م واعليها لكان

الذي خنشى منه ليس من أسلحتهم خنشى من أسلحننا حنن اليت نصوا إىل صدورنا  ,فنحن ال يهمنا هذا ؛زم

إال  أما هم ليسوا  ,نهوهي املعاصي واإلعراض عن طاعة اهللا وصد الناس عن سبيل اهللا؛ هذا الذي خنشى م

  . بشيء واوليس ,كبعوضة بالنسبة لقدرة اهللا عزوجل

 :وإال هم يقولون هم,أن ال نتأثر بتهديد ,أيضا أن خناف منهم لنستعد هلمحنن هم خائفني لكن جيب علينا 

اآلن فيخشى من اإلسالم؛ ولكن هل حنن استغللنا هذه الفرصة  االشيوعية خالص حتطمت وهي العدو األول أم

  . ؟ أبدا ما استغللنا هذه الفرصة بل ضيعنا



هم خائفني لكن جيب علينا حنن أيضا أن خناف منهم لنستعد هلم, أن ال نتأثر بتهديدهم, وإال هم : الشيخ

يقولون: الشيوعية خالص حتطمت وهي العدو األول أما اآلن فيخشى من اإلسالم؛ ولكن هل حنن استغللنا هذه 

  الفرصة ؟ أبدا ما استغللنا هذه الفرصة بل ضيعنا. 

   .؛ يف حال الضعف نعم نصرب؛ حيسن أن نصربالثأر منهمب؛ نأخذ األعداءال ال، الصرب على : الشيخ ...

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

إذ أخذ اهللا ميثاق من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور و 

الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبئس ما يشترون 

ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم 

  لى كل شيء قدير )) .عذاب أليم وهللا ملك السموات واألرض واهللا ع

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من  (( من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا: الشيخ

  ما نوع البالء ؟ ))... الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

ما يكون من قبل  ...يعين خيتربكم على هذا الوجه األخري فيما يفرضه عليكم, طيب, االبتالء يف النفس ؟  ...

من : االبتالء يف النفس الطالبما اخرتت إال الصاعقة ؟  ...من قبل اهللا ؟  هاهللا وما يكون من قبل الناس؛ مثال

   وغريه, اهللا عزوجل مثل املرض

  وفقد األوالد أيضا ألن األوالد من األنفس .والضعف والعجز  املرض :الشيخ

  : هذا من االبتالء املنفصل, واالبتالء املتصل مثل مرض البدن. الطالب

  أحسنت وكله من اهللا. :الشيخ

  والقسم الثاين ؟  :الشيخ

  . , مثل أن يضربه بعضهم أو يشتمهالضرر من املخلوق: الطالب

   ما املراد بالذين أوتوا الكتاب ؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب )) ((قوله:  :الشيخ

  هذا الذي نسمع يكون ضارا أو غري ضار ؟ اليهود والنصارى؛  :الطالب

  .غري ضار  :الطالب

  : لكن قال: أذى كثريا, الشيخ

  : ال يلوم من األذية الضرر, الطالب



مثال من رائحة كريهة وال يتأذى اإلنسان وهذا واضح,  ...نريد مثاال على أنه ال يلزم من األذية الضرر ؟  :الشيخ

  .تضره

فال يعتدوا عليهم  ... ويش معىن اآلية ؟ وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم األمور )) ((قوله: : الشيخ

  بأكثر من عدوام.

 ...من األمور املعزومة؛ ويش معىن العزم ؟ يعين  ...ما هي عزم األمور ؟  من عزم األمور )) ((قوله: : الشيخ

  يعين حتتاج إىل عزم وقوة وصرب وجلد.

واملعروف أن فعل  ذلك كان مرفوعا,فعل مضارع متصل بنون التوكيد ومع  لتسمعن )) (( :اإلعرابيف : الشيخ

صل بنون التوكيد يبىن على الفتح ... إذا مباشرة لفظا ال تقديرا, ونون التوكيد إذا اتصلت باملضارع املضارع إذا ات

  إذا كان متصلة لفظا وتقديرا, وهذه متصلة لفظا ال تقديرا. 

وتأيت يف القرآن كثريا  ,ظرف ملا مضى :إذ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب )) ((اهللا عزوجل:  مث قال

يعين أذكر هذا للناس مبينا ما حصل؛ وقوله:  ,ويقدره العلماء بقوهلم: اذكر إذ، واذكر إذ أخذ اهللا ,حمذوفة العامل

 قا من الوثاق وهو احلبل الذي يشد بهالعهد الثقيل ميثا ومسي ,امليثاق هو العهد الثقيل إذ أخذ اهللا ميثاق )) ((

فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا  ((كما يف قوله تعاىل:   ,اإلنسان ويربط

نه  لثقيل ومسي العهد الثقيل ميثاقا ألامليثاق مبعىن العهد افيعين احلبل الذي تربطوم به وتأسروم به؛  الوثاق ))

  كالرباط للمعاهد .

هم من هللا عليهم العهد وامليثاق مبا أعطااملراد م اليهود والنصارى؛ أخذ ا الذين أوتوا الكتاب )) ((وقوله: 

لتبيننه للناس وال  (( :أي أخذ عليهم عهد ذا ,الالم موطئة للقسم ,الكتاب أن يبينوه للناس؛ وهلذا قال: لتبيننه

ألن  )) هلتبينن ((مع أنه قال:  وال تكتمونه )) ((ينن وال تكتمون؛ فكيف يصح قوله: هنا قال: لتب تكتمونه ))

بعض اآليات؛  املعىن لتبيننه بيانا ال كتمان فيه؛ والكتمان نوعان؛ إما إخفاء :البيان ضد الكتمان ؟ ولكن نقول

ىل معاين أخرى مل يبني ألن الذي حيرف اآليات إ ,فإن هذا يعد كتما ,أخرى وإما حتريف اآليات إىل معان

الكتم إذا نوعان: إخفاء لبعض اآليات  فعىن احلقيقي املراد إىل معىن آخر؛ ت على ما هي عليه؛ بل كتم املاآليا

أي ال يبني  ,وإما أن يكون الكتم كتم املعىن وتخفون كثيرا )) اتبدونه تجعلونه قراطيس ((كما قال اهللا تعاىل: 

لكن يغري املعىن املعاين حبيث ال يغري اللفظ إخفاء الثاين: ظ و الفاملعىن وإمنا حيرف؛ فالكتم إذا نوعان؛ إخفاء األ

إن حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم ليس هو الذي بشر به  :ومن ذلك مثال أن النصارى قالوا ,فهذا كتمان

  ؟ معىن.لفظ  أو عىنموهذا امسه حممد؛ هذا كتمان، كتمان  ,محدألن الذي بشر به عيسى امسه أ ,عيسى



اهللا عز وجل بني امليثاق, وأنه جرى بينه و العامل ذا  فإن قال قائل: هل يشعر(( لتبيننه للناس وال تكتمونه )) 

  ؟عهد  صفقة

ما أعطاك هذا العلم  ,ا ميثاقيعين كون اهللا يهبه علما هذ ,؛ لكن إيتاء اهللا العلم له يعترب ميثاقايشعر اجلواب: ال

يعاهد أهل الذمة مثال, عهد كما  ربهوإن كان اإلنسان ال يستحضر أنه جرى بينه وبني  ه,إال من أجل أن تبين

  . أن يبنيولكن إيتاء اهللا عزوجل العلم له هذا عهد 

بني طرحوه يأي نبذوا العهد نبذوا امليثاق أي تركوه؛ ومع ذلك مل  نبذوه )) فنبذوه وراء ظهورهم )) (( ((قال: 

ومل  ,حيث نبذوه نبذا ,وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم اهللا من الكتاب ,أيديهم بل طرحوه وراء ظهورهم

  نه؛ بار عنه واإلعراض عيف كراهية ما أنزل اهللا ويف االستكبل وراء ظهوره؛ فيكون هذا أشد  مينبذوه أمامه

 أي ذا العهد ثمنا قليال )) (( :اشرتوا به أي استبدلوا به فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال )) ((

؛ ألن هؤالء م؟ إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطام على قومه الذي اشرتوهمثنا قليال؛ ما هو الثمن القليل  وامليثاق

كذب حممدا ونبقى : نوا, وصاروا كعامة الناس؛ فقالتهم ووجاهتهماألحبار والقسيسني لو تبعوا حممدا زالت رئاس

والثمن  ,ما هو املبيع وما هو الثمن ؟ املبيع العهد ,؛ إذا ما هو الثمنتقدميعلى ما كنا عليه من الرئاسة واجلاه وال

قال اهللا  ,فإن مجيع ما يف الدنيا قليل ,وصدق اهللا ,اجلاه والرئاسة وما أشبه ذلك؛ ووصف اهللا هذا بأنه قليل

دوم فهذا الذي استبدلوه هو مثن قليل زهيد ال يقل متاع الدنيا قليل اآلخرة خير لمن اتقى ))  ((تعاىل: 

  ؛ إما زوال اإلنسان وإما زوال الثمن الذي اشرتاه .هبل البد من زوال ,هدوم اإلنسان ليإلنسان وال ل

يسمون الفعل  , النحويونال يتصرف يعين:فعل ماضي جامد، جامد ؟  :بئس فبئس ما يشترون )) ((يقول: 

الذي يسري  رف يسمونه متصرفا ألنه يشبه املائعواملتص ,الذي ال يتصرف جامدا ألنه باق على حال واحدة

كلمة بئس ونعم وما أشبههما حتتاجان إىل   بئس ما يشترون )) ((لكن هذا جامد ال يتصرف؛ وقوله:  ,ليويس

هذا هو الفاعل ما؛ واملخصوص حمذوف  يشترون )) ما ((ني: إىل فاعل وخمصوص، بالذم أو باملدح؛ فقوله: شيئ

  والتقدير: فبئس ما يشرتون هذا الثمن أو هذا الشراء.

ليبيننه للناس  ((فيها قراءة:  لتبيننه للناس وال تكتمونه )) ((يف هذه اآلية قراءات نسينا أن نبينها لكم؛ قوله: 

يعين بالياء بدال عن التاء؛ فعلى القراءة األوىل بالتاء يكون يف الكالم التفات؛ من أين ؟ من  يكتمونه ))وال 

   الكالم نسقا واحد ليس فيه التفات.الغيبة إىل اخلطاب؛ وعلى القراءة الثانية يكون 

  ؟ سبحان اهللا ما هي ؟  وااللتفات ذكرنا أن فيه فوائد ما هي

  التنبيه، : الطالب



فإذا جاء التفات كأنه  الكالم إذا صار على نسق واحد شرد الذهن,ألن  ,تنبيه على هذه اجلملةالنعم : الشيخ

  يقول انتبه؛ هذا واحد نعم ؟ 

  السامع؛  : تشويقالطالب

عن الغيبة إىل اخلطاب ألن العدول  شيء,ال هذا , لكن شدة وقعالسامع صحيح تشويق يكون فيهأحيانا : الشيخ

عبس  ((وهلذا قال اهللا تعاىل:  ,املشافهة بالغيب أن املشافهة باخلطاب أشد وقعا من يعين ,من الغيبةأشد وقعا 

لكن أسلوب  ,وهو يريد سبحانه وتعاىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ,عبست :ومل يقل وتولى أن جاءه األعمى ))

 ((قال له:  األوىليف األول يف اجلملة يف قصة اخلضر مع موسى  أهون وقعا من أسلوب اخلطاب؛ وتأملوها الغيبة

ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي  ((؛ يف الثانية قال: إنك أمل أقل ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ))

  وفيه أيضا قراءة يف اآلية اليت بعدها .طيب, أشد وقعا؛  ,ثانية أشد من األوىلالفكانت  صبرا ))

وإذ أخذ اهللا  ((من فوائد هذه اآلية: أن اهللا عزوجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان علمه وعدم كتمانه؛ لقوله: 

 .... ((  

تحذير من كتمان العلم؛ ألن اهللا ذكر ذلك على سبيل الذم ال على سبيل املدح؛ وقد جاء عن الومن فوائدها: 

ـ  ؛) وهو يعلمه ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيمة سئل عن علم ( منأن:  النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فإنه جيعل له يوم القيمة جلاما يلجم به على فمه لسكوته عن بيان العلم . ذ باهللا ـ كما أنه كتم العلم ومل ينطقنعو 

العلم  أن يبينوا أنه جيب على أهل العلم أن يبينوه, ومن فوائد هذه اآلية: وجوب بيان العلم على أهل العلم،

راجعة إىل ما  ا البيان, فتكون على هذا مطلقة اهللا؛ ومل يذكر اهللا عزوجل الوسيلة اليت حيصل مالذي آتاه

االس , وقد يكون يف االس العامة, وقد يكون يف وقد يكون بالكتابة ,تقتضيه احلال؛ قد يكون البيان بالقول

  ومل يعني . ومل يفصل, ألن اهللا أطلق البيان اخلاصة على حسب احلال

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه يف األمور اهلامة ينبغي أن يقرن النفي باإلثبات ليتحقق الكمال؛ لقوله: 

 وال تكتمونه )) ((لكن ملا قال:  كتمان,عدم ال ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان لتبيننه وال تكتمون ))

  مال ليس فيه كتمان .وأن يكون بيانا كا ,أكد البيان

 فنبذوه وراء ظهورهم )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الذم القبيح ألهل الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله: 

  وراء ظهورهم )) . ((مث شدة االستكبار بقوله:  نبذوه )) ((وأنتم جتدونه شدة الوقع يف قوله: 



يعين مل  ,ذوا العهد وامليثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله مثنا قليالومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين نب

وأن مهمهم دنيئة ؛ خسة مهمهم يأخذوا مقابال وال مماثلة وال ما فوقه ولكنهم أخذوا بدله مثنا قليال مما يدل على

  حيث أخذوا األدىن بدال عن األعلى .

  فبئس ما يشترون )) . ((هذه الطريقة؛ لقوله: فوائد هذه اآلية الكرمية: القدح يف ومن 

عيان يف ترك بيان العلم؛ ألن ابون الرؤساء واألمراء والوجهاء واألهذه الفائدة: حتذير أولئك الذي حيويتفرع على 

اء والتوبيخ على من كانت هذه حاله؛ والواجب البيان حىت عند األمراء والوزراء والكرب واللوم اهللا تعاىل أثىن بالقدح 

  وكلمة احلق عند سلطان جائر من أفضل اجلهاد . ,بيان احلق عندهم يكون أوجبإن بل  ,رؤساءالو 

(( ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم مث قال اهللا عزوجل: 

  بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم )) .

ال  ((بكسر السني؛ وفيها قراءة:  بن ))ال تحسِ  (( بن )) وال تحسَ  (( فيها قراءات: وال تحسبن )) ((قوله: 

 الذين بنال يحسَ  بن )) ((ال تحسِ  )) (( بنال تحسَ  ((بالياء بدل التاء؛ فالقراءة هي ثالثة:  بن ))يحسَ 

يتوجه  يصح أنمن فعلى قراءة التاء يكون اخلطاب موجها إما للنيب صلى اهللا عليه وسلم وإما لكل  )) يفرحون

  .يعين ال حتسنب أيها املخاطب ,إليه اخلطاب؛ واملعىن الثاين أعم وأمشل

فأين املفعول  )) تحسبن (( حملها من اإلعراب أا مفعول أول لـ :الذين الذين يفرحون بما أتوا )) ((وقوله: 

يكون املعىن: ال حتسنب الذين و  ال تحسبن ))ف (( :الثاين ؟ املفعول الثاين إما أن نقول إنه حمذوف قبل اجلملة

فال  ((وحيتمل أن قوله: فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ))  ((يفرحون مبا أتوا ناجني؛ مث فرع عليه قوله: 

املفعول الثاين، واألول  بمفازة )) ((وعلى هذا فيكون قوله:  ال تحسبن )) ((مجلة مؤكدة لقوله:  تحسبنهم ))

  ال حتسبنهم مبفازة .، فأي ال حتسبنهم ناجني ,أقرب

بنهم )) فال تحسَ  (( بنهم )) وفال تحسِ  ((بل ثالث قراءات:  ,فيها قراءتان أيضا فال تحسبنهم )) ((وقوله: 

  يعين ال حيسبون أنفسهم مبفازة من العذاب . فال يحسبنهم )) (( و

يفرحون فرح أشر وبطر  :أي ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا )) ((نرجع اآلن إىل التفسري يقول اهللا عزوجل: 

أي مبا أتوا من األعمال اليت يتقربون ا إىل اهللا  بما أتوا )) (( ؛ومنة على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  ولكنهم يفرحون ا منة على اهللا ورسوله . ,على زعمهم

أن   مثلعلى شيء مل يفعلوه؛ أي حيبون أن الناس حيمدوم  ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا )) ((وقوله: 

أهل الكتاب كتموا صفة  الصالح, ومثل ما فعلمن أجل أن يثىن عليهم وهم مل يفعلوا بالصالح يتظاهر للناس 



 ففرحوا مبا أتوا ,املبشر بههو قلنا إنه ليس  حيثاآلن غلبنا حممد  وا:فقال ,النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يبينوها

   يفعلوا. وأحبوا أن حيمدوا مبا مل

نعم اهللا عليه من العمل فأما املسلم إذا فرح مبا أكذلك املنافقون يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا؛ 

فإن هذا ال يدخل يف  ,نه حيب أن حيمده الناس, ولكن من طبيعة البشر أوأحب أن حيمد مبا مل يفعل ال رياء

ف األول أهل الكتاب الذين فرحوا مبا أتوا من كتمان صفة النيب صلى اآلية؛ فالذي يدخل يف اآلية صنفان: الصن

بأنه لو جاء الرسول الذي يتظاهرون للناس  وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا حيث ,اهللا عليه وسلم وعدم اإلميان به

حنن أسلمنا أمام  :لونويقو  ,؟ املنافقون؛ فإن املنافقني يفرحون مبا أتوا الصنف الثاين منو بشر به عيسى آلمنا به؛ 

الص من اإلخ يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا )) ((وهم على العكس من ذلك؛ وهلذا قال:  ,حممد وأصحابه

  صلى اهللا عليه وسلم . هرسولواحملبة هللا ورسوله واتباع 

 بهأي فال حتسبنهم مبكان يفوزون به وينجون  ,الفوز املفازة مكان فال تحسبنهم بمفازة من العذاب )) ((قال: 

  من العذاب بل هم منغمسون يف العذاب ـ والعياذ باهللا ـ .

ليسوا ناجني أكد هذا و ملا بني أم ليسوا مبفازة من العذاب  ,اجلملة هذه استئنافية ولهم عذاب أليم )) ((

مفعل؛ وفعيل مبعىن مفعل تأيت يف اللغة العربية   فهي فعيل مبعىن ,مبعىن مؤمل :أليم ولهم عذاب أليم )) ((بقوله: 

  ومنه قول الشاعر: ,كثريا

  ؛اع السميع   يؤرقين وأصحايب هجوعأمن رحيانة الد

  سمع  .املالسميع مبعىن 

أو فرح غدر وخيانة   ,على اهللا عزوجل إداللفرح منة و  وائد وهي: حتذير من يفرح مبا أتىيف هذه اآلية الكرمية ف

  كاملنافقني .

 ,وفيها أيضا: التحذير من حمبة اإلنسان أن حيمد مبا مل يفعل؛ وهذا يقع كثريا؛ أحيانا يصرح اإلنسان وهو كاذب

؛ أما األول فأن يقول مثال: صليت البارحة آخر الليل ودعوت فيظن السامع أنه فاعل وهو مل يفعلوأحيانا يوري 

طبعت كتابا  :رأيت فقريا فتصدقت عليه؛ أو يقول :من أجل أن حيمد على ذلك؛ أو يقول لكناهللا وهو كاذب، 

لناس أنه ا مل يفعل؛ وأحيانا يوري يتظاهر أمام امب حر ما أشبه ذلك وهو كاذب؛ هذا قسم ص وأأو أنقذت غريقا 

أحب أن وكالمها مذموم؛ أما من  ,هذا هو الفاعل وهو مل يفعل :فعل وهو مل يفعل؛ فالذي يسمع كالمه يقول

ألن كل واحد حيب أن حيمد،  يضر,يحمد عليه فهذا ال ليتظاهر أمام الناس بالشيء  ولكنه مل حيمد مبا مل يفعل

  مل يفعل؛ ولكن إذا محد أن يفعل وهو متظاهر للناس بأنه فاعل هذا هو املذموم. حيب أن حيمد وإن



تحسبنهم بمفازة من  فال ((ينجوا من العذاب؛ لقوله:  اآلية الكرمية: أن من كان على هذا احلال فلنومن فوائد 

  العذاب )) .

من الناس: أهل الكتاب  صنفنيمنطبقة على ومن فوائدها: إثبات العذاب األليم مل هذه حاله؛ وقد عرفتم أا 

  املنافقون . :الذين كتموا صفة الرسول عليه الصالة والسالم ؛ والثاين

  )) . شيء قديروهللا ملك السموات واألرض واهللا على كل  ((مث قال اهللا تعاىل: 

مجلة  )) واهللا على كل شيء قدير ((مؤخر؛  مبتدأملك ))  ((جار وجمرور خرب مقدم؛  وهللا )) ((قوله: 

  .ستئنافيةا

وهو  م,ملك السموات أي ملك األعيان وملك التصرف؛ فهو مالك ألعيا هللا ملك السموات )) ((قوله: 

الذين زعمتم من دون اهللا ال يملكون مثقال ذرة في قل ادعوا  ((قال اهللا تعاىل:  ا,مالك للتصرف فيه

السموات وال في األرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن 

على سبيل  وما لهم فيهما من شرك )) (( :يعين على سبيل االستقالل )ال يملكون مثقال ذرة ) أذن له )) ((

 ((أي من معني؛  من ظهير )) (( :أي من هؤالء الذين تدعون )) ممنه ((أي ما هللا؛  ))وما له  ((؛ املشاركة

 ذنه؛ هذه اآلية يقولون: إا قطعتال أحد يشفع عند اهللا إال بإ :أي وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له ))

السموات ا ملك مستقل يف هذه األصنام هل هل :املشركني الذين يعبدون األصنام واألوثان؛ ألنه يقولعالئق 

وعلى هذا فال كل جواب بالنفي, إال بإذنه ؟ ال،   ته، هل تنفع شفاعتهااهللا ؟ هل أعان تاألرض ؟ هل شاركو 

  ينفعهم ال تنفعهم عبادة هذه األصنام .

يشمل األعيان والتصرف؛ فاهللا تعاىل مالك األعيان ومالك التصرف؛  هللا ملك السموات )) ((املهم أن قوله: 

  للجنس فتشمل األراضني السبع؛  واألرض )) ((؛ : السبعيعين السموات )) ((وقوله: 

والقدرة هي التمكن من الفعل بال عجز، التمكن من الفعل بال عجز يسمى واهللا على كل شيء قدير ))  ((

هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل لكم  (( ضعف يسمى قوة، قال اهللا تعاىل: قدرة؛ والتمكن من الفعل بال

وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السموات وال في  ((الضعف بالقوة، وقال:  فقابل من بعد ضعف قوة ))

  ضعف .لوالقوة ضدها  ,عجزالفقابل القدرة بالعجز؛ فالقدرة ضدها  األرض إنه كان عليما قديرا ))

وما من معدوم  ,عام يف كل شيء؛ فما من موجود إال واهللا قادر على إعدامه على كل شيء قدير )) ((وقوله: 

آخر؛ إذا هو على كل  إىل شيء من؛ وما من موجود إال واهللا قادر على تضييعه وحتويله واهللا قادر على إجيادهإال 

يفعل ما يشاء؛ وهو قادر على ذاته ؟  ,قادر على أفعاله ,شيء قدير، وهو قادر على أفعاله؛ أليس كذلك ؟ نعم



القدرة ه تعلق بال تفإن هذا  ,مثال حاشا وكال اإن ذات اهللا عزوجل إذا قصدت أن اهللا قادر على إعدامه :يقولون

  أصال ألنه من املستحيل؛ وهلذا قال السفاريين رمحه اهللا يف عقيدته قال:

  تدر بقدرة تعلقت مبمكن؛واق رادة      وعلمإ ياة والكالم والبصر مسعله احل 

ا ذإن اهللا على كل شيء قدير وتسكت؛ ألن اآليات اليت جاءت  :قول: من األدب أن تولكن مع ذلك نقول

يعين مثال:  ,الفعله ستحيل؛ ألن املستحيل أصال ال يتعلق باملشيء الإن اهللا ال يقدر على  تقلوال  ة,عام

وإن سكن مل يكن متحركا؛ إذا  ,ألنه إن حترك مل يكن ساكنا ,نالسكون واحلركة هل ميكن أن جيتمعان ؟ ال ميك

كون ساكنا ومتحركا يف , لكن تريد أن يأن جيعل الساكن متحركا واملتحرك ساكناعلى قادر سبحانه وتعاىل اهللا 

  آن واحد ال ميكن، ساكن يعين غري متحرك، متحرك يعين غري ساكن .

حيول املتحرك إىل ساكن؛ أو جيعل الساكن متحركا  ,تحرك ساكنا ؟ نعمفإذا قال قائل: هل ميكن أن جيعل اهللا امل

؟ يساوي عدم يعين أيش  د ال ميكن أصال؛ ألنه مادام حركةلكن جيعل احلركة والسكون يف آن واح ,؟ نعم

عنه السكون، مبجرد أن يسكن انتفى عنه احلركة؛  ىي عدم احلركة؛ مبجرد أن يتحرك انتفسكون، سكون يساو 

 وال حاجة أن نفصل؛ إمنا حنن نشعر إن اهللا على كل شيء قدير :ما قلت لكم: من األدب أن نقولك  ولكن

  ., على امسه مستحيلبأنفسنا أن املستحيل ال ميكن

الذين أوتوا  ((يف قوله:  فرضنا أن العموم اللفظي ال يشمل هذه األمةلكن حىت لو  ,الشك أعمهو : الشيخ ...

 ((: يف األول كما قال  ,املراد أهل الكتاب من اللفظ أنوإال الظاهر  ,فالعموم املعنوي يشمله )) الكتاب

وإن مل يعم هذه األمة من حيث اللفظ لكن يعم من  : هولكن نقول الذين أوتوا الكتاب )) ولتسمعن من

  حيث املعىن .

   كيف علق القدرة باملشيئة ؟  إني على ما أشاء قادر ) : (قول اهللا تعاىل يف احلديث: السائل

ما  بعديدخل اجلنة ا الرجل استغرب أن ألنه إذا تعلق بفعل خاص صح أن نقيد القدرة باملشيئة؛ ألن هذ: الشيخ

يعين  وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )) ((وهو كقوله تعاىل:  ؛) إني على ما أشاء قادر (: حصل له فقال

؛ لكن ملا تعلق بفعل معني صح أن يقيد يشأأم مل  شاءقدير سواء  ؛ وهومفهو قدير عليه مإذا شاء مجعه

كذا وكذا هل   : كيف تفعلأنا على ما أشاء قادر؛ لو إنسان قال :باملشيئة، نظري ذلك يف اإلنسان مثال: تقول

أريد وما ال ؛ أقدر على ما أريد على ماإال أقدر ما ليس املعىن أين , أقدر عليه هنعم الذي أريد :تقدر عليه ؟ قال

أنا قادر على فإذا شئت هذا الشيء  :كأنه يقول  ,لكن ملا كان يتعلق بفعل معني صح أن يقيد باملشيئةو  ,أريد

  هذا .



شاعت بدعة يف كما لو حباجة إىل العلم,   مقتضى احلالكون , أحيانا تعلمالوالناس حباجة إىل : الشيخ ...

سؤال بلسان  :يجب أن تبني؛ وهلذا نقولفنسان سؤاال خاصا اإلوأحيانا يسألك  ,يجب عليك أن تبنيالناس, ف

ما تقول يف كذا وكذا؛ هذا سؤال  :ويقولإليك شخص  ال؛ السؤال بلسان املقال أن يأيتاملقال وسؤال بلسان احل

وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل  ,إال إذا علمت أنه ذو هوىاحلق جيب أن تبني له  ,بلسان املقال

م ال أل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) ((فهنا قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم:  ,به

؛ أما لسان احلال وهإن وافق أهوائهم أخذوا به وإال ترك ,لكن يريدون ما عنده ,قاحل يريدونيتحاكمون إىل الرسول 

  فيبينه للناس ألن احلال تقتضي البيان . ,بدعة أو ما أشبه ذلك عمل حمرم أوفأن يشيع يف الناس 

تركز على من املصلحة أن درس كل ما علمت؛ قد يكون ألنه قد يكون من املصلحة أن ال تُ  ,نعم: الشيخ ...

  مستعد لبيان العلم بأي وسيلة .متهيئ و لكنك على التفسري, على التوحيد الفقه 



خمصوص بوقت النيب هل هو عام  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه )) ((تعاىل:  قوله: السائل

   ؟ ه وسلم ألن كثريا من أهل الكتاب ما كتمواصلى اهللا علي

  ؟  كيف ما كتموا, اآلن يعين: الشيخ

 يعين حصل من األحبار والرهبان عملوا ال يف األمم السابقة موسى وعيسى عليه الصالة والسالم: السائل

   بالكتاب ؟

هذا يعترب نادر؛ وهلذا مثل عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه أسلم وحسن إسالمه وهو من أحبارهم؛ لكن : الشيخ

  العربة بالعموم . ا,هذا يعترب نادر 

   الكتاب ؟على الضمري يعود على العلم أو  لتبيننه )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

  الكتاب . وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه )) ((على الكتاب : الشيخ

إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

األرض ربنا ما ألولي األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات و 

خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع 

  تخزنا يوم القيمة إنك ال تخلف الميعاد )) .األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال 

إن في خلق السموات واألرض  ((أعوذ باهللا السميع العلم من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب ))

  ذا ؟ مؤكدة؛ مبا ال خيفى علينا أن هذه اجلملة إن في خلق السموات )) ((قوله: 

  بأداة التوكيد؛ : الطالب

  وما هي أداة التوكيد ؟ : الشيخ

  إن؛ : الطالب

   واخلرب؛ فما هذا االختالف ؟ ي املبتدأجزأأعين  ,يف ترتيب اجلزأين اوأن فيها اختالف: الشيخ

   ,تقدمي اخلرب: الطالب

  ذا خرب؛ وأن فيها مؤكدا آخر غري إن ؟ اهل في خلق السموات )) ((: الشيخ

  آليات ))  الالم يف ((: الطالب

  نعم .: الشيخ



: اخللق هو خلق إن في خلق السموات واألرض )) ((يقول اهللا عزوجل مؤكدا مضمون هذه اجلملة اخلربية: 

  يعين إجياد الشيء على غري مثال سبق يسمى خلقا. ,على غري مثال سبق االبتداع

ويف خلق السموات واألرض آيات من عدة أوجه؛ الوجه األول: من جهة الكرب والسعة؛ والوجه الثاين: ما فيهما 

والذي يطلع على ما صوره  )) ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ((من احلسن والبهاء واجلمال، قال اهللا تعاىل: 

  .يف هذا اخللق العلماء من هذه اآليات العظيمة يتبني له عظمة اهللا عزوجل

فارجع البصر هل ترى من فطور  ((كذلك يف خلق السموات من جهة إتقاا وعدم ختلخلها، قال اهللا تعاىل:   

  .ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ))

ختلفة األنواع واألشكال واملنافع كما قال اهللا تعاىل: املواد املتعددة امليف خلق السموات مبا أودع اهللا فيه من املادة  

ا من االختالف ما ال ات بعضها إىل جوار بعض ولكن بينهيعين متجاور  وفي األرض قطع متجاورات )) ((

  يعلمه إال اهللا .

كلها   ,للخلق؛ فالشمس فيها خري عظيم والقمر كذلك واألشجار وغريها ةما فيهما من املنافع العظيم فيهما أيضا

ويفضل اهللا  ,اء واحدمبوتسقى  ,فيها خريات عظيمة من آيات اهللا عزوجل؛ فأنت ترى النخيل على أرض واحدة

لو  ,وهي جنس واحد لكنها خمتلفة؛ واآليات يف هذا كثرية ,بعضها على بعض يف احلجم واللون واملذاق واالدخار

جلمع آيات كثرية يف هذا؛ وحنن مأمورون أن  أن اإلنسان جلس ويتأمل ويتدبر ويكتب كل ما يعن على خاطره

ما يف السموات واألرض من اآليات  مأمورون بأن نتدبر روا في خلق السموات واألرض ))أولم يتفك (( :نتدبر

  والرمحة .العظيمة م اهللا عزوجل؛ وما يف ذلك من احلك ستدل ا على كمال قدرةلن

ومل  ,األرض مفردةيذكر السموات جمموعة إىل  هذا التعبري القرآين غالبا أن اهللا السموات واألرض )) ((وقوله: 

يأت يف القرآن الكرمي التصريح بعدد األرض خبالف السماء فقد جاء التصريح بأا سبع مسوات كما قال تعاىل: 

ب العرش قل من رب السموات السبع ور  ((وقال:  )) اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن ((

اهللا الذي خلق سبع سماوات ومن  ((ضون فجاءت مشار إليها بأا سبع يف قوله تعاىل: أما األر  العظيم ))

أي يف العدد ال يف الكيفية وال يف املاهية؛ وجاءت السنة صرحية يف هذا يف قول النيب عليه  األرض مثلهن ))

  ه يوم القيمة من سبع أراضين ) .من اقتطع شبرا من األرض طوقه اهللا ب (الصالة والسالم: 

أيضا هذا فيه آيات اختالف الليل والنهار؛ يعين أي وجه من االختالف  واختالف الليل والنهار )) ((وقوله: 

  :يراد ؟ اجلواب أنه يراد اختالفهما من وجوه شىت



ل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم ق ((قال اهللا تعاىل:  ,وهذا من آيات اهللا ,من جهة أن الليلة ظلمة والنهار نور :أوال

الليل سرمدا إلى يوم القيمة من إله غير اهللا يأتيكم بضياء أفال تسمعون قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم 

النهار سرمدا إلى يوم القيمة من إله غير اهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه أفال تبصرون ومن رحمته جعل لكم 

وجعلنا الليل  (( فهذا من آيات اهللا: ن فضله ولعلكم تشكرون ))الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا م

  . والنهار آيتين ))

وال  ,انانا يتساوييأحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأح ,كذلك أيضا اختالفهما من جهة الطول والقصر  

 أن يدخلوا من الليل جزء معوا علىأحد يستطيع أن يقوم ذا؛ فهو من آيات اهللا؛ ولو أن أهل األرض كلهم اجت

  يف النهار ما استطاعوا وال العكس؛ فهذا من آيات اهللا .

يدخل فيه اختالفهما حرا وبردا، أحيانا يكون هذا حارا وهذا باردا وأحيانا  :الليل والنهار اختالفويدخل يف هذا 

  يتساويان .

  رخاء وأحيانا متر بك األيام شدة.ومن ذلك أيضا: اختالفهما يف الرخاء والشدة؛ أحيانا متر بك األيام 

ومنها أيضا من هذه اآليات: اختالفهما يف العز والذل والنصر واخلذالن، ينصر أحيانا أقوام وخيذل هؤالء األقوام 

 ((يما يقع فيهما، قال اهللا تعاىل: فيف آن آخر وهكذا؛ فإذا الليل والنهار فيهما آيات يف اختالفهما، يف ذاما و 

  ولو تأمل اإلنسان لوجد أكثر مما ذكرنا من اختالف الليل والنهار . نداولها بين الناس ))وتلك األيام 

ا وال هيفهم ولكنها ال ,ألا متنوعة ومتعددة ,اآليات هنا ,مجع :آيات آليات ألولي األلباب )) ((وقوله: 

أي ألصحاب العقول؛ ومسي العقل لبا  آليات ألولي األلباب )) ((إال أولو األلباب؛ وهلذا قال: آيات يتخذها 

ألنه خالص اإلنسان كما أن اللب خالص احلبة مثال؛ فاإلنسان بعقله وليس بفكره؛ والعقل ليس هو الذكاء كما 

كلما كان اإلنسان أسد رشدا وتصرفا كان   ,يتبادر بأذهان كثري من الناس؛ ولكن العقل هو الرشد يف التصرفقد 

ن من األذكياء من هو أبعد الناس عن و ك, ألنه قد يال ميكن ,كى فهو أعقل الوليس كل ما كان أذ  ,أعقل

   ل.لعقا

إم غري عقالء وإن كانوا أذكياء؛ قال اهللا لبين  :صناديد الكفرة املمتلئني ذكاء نقولوهلذا ميكن أن نقول ل

مع أم عندهم عقل؛  )) نتم تتلون الكتاب أفال تعقلونرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأأتأم ((إسرائيل: 

فأصحاب األلباب هم الذين يعرفون ما يف هذه األشياء األربعة من اآليات العظيمة: خلق السموات، خلق 

  األرض، اختالف الليل، اختالف النهار .



 , يعين لنا أن جنعلها عطفوهذه صفة مبينة الذين يذكرون اهللا )) ((مث بني اهللا تعاىل ما يتصف به هؤالء فقال: 

يعين يذكرون اهللا  )) الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم (( :اهلمبيان ولنا أن جنعلها صفة مبينة حل

   ,ما يكون اجلسد قائماأعلى وهي  قياما )) ((على كل حال، 

رون يذكرون اهللا بأي شيء؟ يذك على جنوبهم )) ((: والثالثةوهي مرتبة بني القيام واالضطجاع؛  وقعودا )) ((

اهللا سبحانه وتعاىل بالتأمل يف هذه املخلوقات؛ كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة اهللا وقدرته وعلمه 

وهذا ذكر؛ يذكرون اهللا بألسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبري وقراءة القرآن وغري ذلك؛ يذكرون اهللا جبوارحهم 

  ,يت بالوقوف مبزدلفة بالوقوف بعرفة بالوقوف مبىن برمي اجلمارالطواف بالبيف الصالة ببالقيام والركوع والسجود 

 ؛وبذلك تكون ذاكرا له ,ألنك تريد ا وجه اهللا ,كل عبادة تتعبد هللا تعاىل وهي عبادة فعلية فهي من ذكر اهللا

لقول النيب صلى اهللا عليه  ,نعم يذكرون اهللا على جنوم بالقلوب واجلوارح وعلى جنوبهم )) ((وقوله: طيب 

  صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) . (وسلم لعمران بن حصني: 

 :كما يقولون  ,املخ عمال, يعين إالفكر عمال: التفكر إيتفكرون ويتفكرون في خلق السموات واألرض )) ((

وكيف  ,وكيف رفعت السماء ,وكيف خلقت ,ألي شيء خلقت في خلق السموات واألرض )) (( ,يفكر

مث يتفكرون هل هذه السموات واألرض خلقت  ,وما أشبه ذلك؛ املهم أم يعملون أفكارهم ,سطحت األرض

كري أن السموات واألرض كانتا خملوقتان؛ ألم بالتفكري يطلعون جون ذا التفيستنت؟ نفسها أم كانت خملوقة 

  .معلى ما ال يطلع عليه غريه

يعين بعد باطال, ربنا ما خلقت هذا  :يعين يقولون ,هذه اجلملة مقول لقول حمذوف نا ما خلقت ))رب ((وقوله: 

 ((قوله:  ربنا ما خلقت هذا باطال )) (( :أن يتفكروا يف خلق السموات واألرض حتصل هلم هذه النتيجة املباركة

حال الزمة لو حذفت لفسد الكالم؛ وعلى هذا فتكون الزمة؛  باطال )) ((هذه نافية؛ وقوله:  ما خلقت ))

لكان اللفظ ؟ ربنا  باطال )) (( :والقاعدة يف احلال الالزمة هي اليت لو حذفت لفسد الكالم؛ طيب لو حذفت

وتسمى هذه حال  ,مع أنه خلقه؛ وكم من مجلة حالية أو مفرد حال صار البد منه يف الكالم ,ما خلقت هذا

  .الالزم

) )سبحانك  ((فهو منادى منصوب بياء نداء احملذوفة؛  ,يا ربنا :يعين )) ربنا ما خلقت هذا باطال ((وله: وق

سبحك حمذوف؛ والتقدير من حيث املعىن: ناسم مصدر منصوب على املفعولية املطلقة وعامله  :سبحان

ومنه قوهلم: سبح فالن يعين  ,وءالالئق بك؛ وأصل التسبيح التنزيه واإلبعاد عن الس كنزهك تنزيهنتسبيحك أي 

  يسبح؛ لأبعد؛ ونزل يف املاء 



أي تنزيها لك أن ختلق هذه السموات واألرض باطال؛ وقد بني اهللا يف آية أخرى أن من  سبحانك )) ((وقوله: 

وما خلقنا السماء واألرض وما  ((ظن أن اهللا خلق شيئا باطال فقد أخذ بظن من ؟ بظن الكفار؛ ما الدليل ؟ 

الفاء  فقنا عذاب النار )) ((وهلذا قال:  )) بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار

   مفرعة للجملة الثانية عن األوىل. هذه

الناقص الذي أوله حرف  والفعل الثالثي ,فعل أمر مكون من حرف واحد ألنه فعل ناقص وأوله حرف علة :وق

من الدية من  :من وعى، د :مأخوذة من وقى، ع :زم على حرف واحد فتقول: قعلة يكون عند األمر أو اجل

لفية؛ وهذه احلاشية أعين ري رمحه اهللا يف حاشيته على شرح ابن عقيل على األودى؛ وهلا أمثلة كثرية ذكرها اخلض

ومجع  ,خرألنه متأ ,ري على شرح ابن عقيل من أحسن احلواشي اليت كتب على شروح ألفية ابن مالكشرح اخلض

فأشري ا على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك  ,وله حترير جيد يف بعض األشياء اليت حيررها ,أقوال من سبقه

املختوم حبرف علة وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثالثي املبدوء حبرف  ,فإن هذه احلاشية مفيدة ,وشرحها البن عقيل

 ,ما وسطه حرف علة فهو أجوفو  ,لون: ما أوله حرف علة فهو مثالعلة بأنه حتذف منه العلتان؛ النحويون يقو 

   ؟ نعم. وما آخره حرف علة فهو ناقص أو مقصور كذا

دخلها , إما بعدم إدخاهلا يعين أن ال نأي قنا عذاب النار مبا تشاء ,قنا مأخوذ من الوقاية فقنا عذاب النار )) ((

 ,ألن املؤمن الفاسق يستحق دخول النار على فسقه مث بعد ذلك خيرج منها ,نها بالشفاعةأو بإخراجنا مأصال 

  . إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) ((وقد يعفو اهللا عنه؛ لقوله تعاىل: 

  نذكر فوائد هاتني اآليتني ، من فوائد اآلية األوىل: احلث على تدبر خلق السموات .

أن ملك السموات  هللا ملك السموات واألرض )) ((يت قبل هاتني؛ من فوائد قوله تعاىل: طيب فوائد اآلية ال

والقاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخري كان ذلك دليال على  ,وجهه ؟ تقدمي اخلربو واألرض خاص باهللا عزوجل؛ 

  احلصر .

وتقييدنا امللك  وهللا ملك )) ((وله: يف ق بتدأومن فوائدها: أن امللك املطلق هللا وحده؛ ألنه قدم اخلرب على امل

حيث حصر امللك له وحده وقوله تعاىل:  وهللا ملك السموات )) ((باملطلق ينفي توهم التعارض بني قوله تعاىل: 

وجهه أن و  أو ما ملكتم مفاتحكم أو صديقكم )) ((وقوله:  إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم )) ((

ودليل هذا أن هذا املالك من املخلوق لو أراد أن  ,مطلقا امقيد ليس ملك امللك املضاف إىل املخلوق ملك

ميلك ملكا عاما  من هذا وال ميلكه، واهللا جل وعال يتصرف مباله على خالف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعا

  شامال يستغين به عن غريه .



يتصرف يف ملكه إال على حسب إذن الشارع؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أنه ال جيوز لإلنسان أن 

شخصا  يتقيد مبا أذن له؛ وهلذا لو وكلت ,ألن كون امللك هللا يدل على أن تصرفنا فيه إمنا يكون بطريق الوكالة

واملالك الذي ميلك البيت مل يأذن له  ,ألنه إمنا وكل على البيع فقط وهو املالك ,رهعلى بيع بيت مل ميلك أن يؤج

 ,إمنا أذن له بالبيع؛ فنحن باعتبار ما ملكت أمياننا ال منلكها ملكا مطلقا نتصرف فيها كيف شئنا ,يف التأجري

  وإمنا متلكنا هلا متلك مقيد .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشيء العام للخلق ليس ملكا ألحد، الذي أخرجه اهللا عزوجل وليس من صنع 

قتضى النصوص الشرعية؛ ووجه ذلك أن اهللا جعل السموات إنسان فهو غري ملك ألحد إال من سبق إليه مب

  واألرض ملكهما ملن ؟ له؛ فإذا كان له فإنك ال متلك شيئا من أرضه إال على الوجه الذي أذن فيه .

وأنت إذا قرأت هذه  واهللا على كل شيء قدير )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: عموم قدرة اهللا عزوجل؛ لقوله: 

ورده بعض أهل الباطل من التشكيك يف الشريعة فإنك تسرتيح، مثال يقول بعض على ما يها اآلية وطبقت

خر يقول: كيف يعود اإلنسان إنسانا بعد أن كان ترابا ؟ وجوابنا على هذا امللحدين الذين ال يؤمنون باليوم اآل

  .))واهللا على كل شيء قدير (( سهل أن نقول: إن هذا من قدرة اهللا 

؟ ألن اإلنسان  فوائدها: أن من آمن ذا أي بأن اهللا على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس؛ كيف ذلك ومن

وأنت إذا أراد  ))إن اهللا على كل شيء قدير (( ال تيئس  :قد يصاب مبرض فييئس من برئه بعد العالج فيقال له

فإنه ال يصب (  :ثواب من اهللا عزوجللاألنك تكسب من وراءه  ,اهللا أن يبقى املرض بك فقد يكون خريا لك

فأنت ال تيئس إذا  ,يعين من ذنوبهالمؤمن من هم وال غم وال أذى حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا له به ) 

  ال تيئس فإن اهللا على كل شيء قدير . زواله مثال,أصابك مرض ال يرجى 

دها العقل فإا حق؛ ألن اهللا على كل شيء قدير؛ ومن فوائدها: أن ما أخرب اهللا عن نفسه من األمور اليت يستبع

اهللا على كل شيء  :؟ فنقول له واضح يا مجاعة ؟ فمثال لو قال: كيف ينزل إىل السماء الدنيا وهو على العرش

  صلى اهللا عليه وسلم عن ربه يف أحاديث متواترة مبجرد وهم ., وليس لك أن تعارض ما أخرب به رسول اهللا قدير

   ))... إن في خلق السموات واألرض  ((مث قال: 

 ,من فوائد هذه اآلية الكرمية: احلث على التأمل يف خلق السموات واألرض؛ ألن اهللا ذكر أن فيهما آيات

  ما ازدادت اآليات وضوحا ازداد اإلميان قوة ., وكلالعالمةهي واآليات 

الوجوه اليت ذكرناها يف التفسري، من حيث ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: النظر إىل خلق السموات واألرض على 

  .ال يذهب ذاهب إىل أا خلقت عبثاومنافعهما وما فيهما من اخلري واملصاحل حىت ذواما 



شدة وبالعكس؛ ومن حرب  اختالف الليل والنهار من رخاء إىل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أيضا: اإلشارة إىل

  وبالعكس يف هذه األمور. , غىنإىل سلم، ومن عز إىل ذل، ومن فقر إىل

؛ ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على أصحاب العقول؛ ألن اهللا جعل هذا االختالف آية ملن ؟ لذوي العقول

ومتر عليه وكأا مظاهر طبيعية ال عالقة لفعل اهللا  ,ذه اآليات وال يعترب ا أما من ال عقل له فإنه ال ينتفع

تعاىل ا؛ وهذا ـ والعياذ باهللا ـ من الطمس على القلوب وعمى األبصار؛ ألن هذا الكون املنظم على هذا النظام 

  وال ميكن أن يقع من فاعل على وجه السفه أبدا . ,من رب حكيم عزوجلإال البديع ال ميكن أبدا أن يقع 

 ,أن الرب عزوجل أظهر آياته خللقه مع أن جمرد اإلميان بأن اهللا تعاىل حي موجود يكفيد اآلية الكرمية: ومن فوائ

رب أرني كيف  ((لكن كلما تعددت األدلة واآليات ازداد الشيء يقينا؛ ودليل هذا أن ابراهيم قال هللا عزوجل: 

عنده يف  سان قد يكون مؤمنا وال إشكالفاإلن تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ))

  . لكن حيتاج إىل من يطمئنهاألمر 

رشد؛ لقوله عزوجل: لتكليف ؟ عقل الومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على العقل؛ وهو عقل الرشد أو عقل 

  آليات ألولي األلباب )) . ((

إن في ذلك آليات ألولي األلباب  ((م؛ لقوله: ومن فوائدها: أنه كلما كان اإلنسان أعقل كان باهللا وآياته أعل

واحلكم املعلق على وصف يثبت بثبوته ويعدم بعدمه؛ فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون ذه  ))

املخلوقات ويستدلون ا على اخلالق عزوجل وعلى ما له من صفات الكمال فإن من عقله عقل يمي ال ينتفع 

  ن ذوي األلباب .ذه اآليات ألنه ليس م

  ميدح على وجودها ؟ وأذم اإلنسان على فقدها العقول هبة من اهللا عزوجل, فكيف ي فإن قال قائل:

فاجلواب: أن عقل الرشد نوعان: عقل غريزي وعقل اكتسايب أو كسيب؛ فالعقل الغريزي ال حيتاج إىل التأمل 

  والتفكر؛ وأما املكتسب فإنه حيتاج إىل تأمل ونظر وتفكر ألنه كلما ازداد تفكره ازداد إميانه ويقينه ورشده .

 ؟ هلم ألويل اهللا جعل هذه اآليات نافعة ملن هل يؤخذ من اآلية الكرمية الثناء على ذوي العقول ؟ نعم؛ ألن

ودك على التأمل املبين على العقل حىت يكون عندك عقل غريزي عقول؛ وعلى هذا فينبغي لك أن تكرس جهال

  وعقل مكتسب .

  ؟ طيب. انتهى الوقت ))... الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم  ((مث قال اهللا عزوجل: 

يقيد بعض العلماء القدرة مبا يتعلق باملمكن  إن اهللا على كل شيء قدير )) ((شيخ قول هللا عزوجل: : السائل

   واقعي ؟الاإلمكان عقلي أو الاإلمكان هو فهل هذا اإلمكان 



  انع لكنه عقال ممكن .و املقد يكون الشيء غري ممكن وقوعا لوجود  عقلي، الواقعيالال، : الشيخ

   نحاة: أن هذا فضلة ؟ما معىن قول ال: السائل

  املراد بالفضلة ما تستغين عنه أركان اجلملة .: الشيخ

إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ألولي األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما 

خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 

نا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع ربنا إننا سمع

  األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيمة إنك ال تخلف الميعاد )) .

ض واختالف الليل إن في خلق السموات واألر  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  من هنا نبدأ درس جديد ؟ والنهار آليات ألولي األلباب )) 

   : مناقشة,الطالب

  : أي نعم مناقشة.الشيخ

  ؟  إن في خلق السموات واألرض )) ((أين خرب إن يف قوله: : الشيخ

   آليات ))؛ ((: الطالب

  كيف تكون خربها وهي بالكسرة ؟  ))يات (( آل: الشيخ

  ؛  ...إن ب منصوب: الطالب

   , كيف خربا مؤخرا., اسم إن مؤخر منصوبسبحان اهللا ؟ صحيح :الشيخ

  اسم إن . آيات )) ((على كل حال هو أجاب بالصواب أن 

وال تصح  ...؟  الذين )) ((حمله من اإلعراب يا خالد  يذكرون اهللا قياما وقعودا ))الذين  ((قوله: : الشيخ

  ؟ تصح صفة . صفة

  منصوبة على أي شيء يا يوسف ؟  قياما )) ((قوله: : الشيخ

  ال؛ : على احلالطالب

  من أين ؟ : الشيخ

  هذا كونه قياما؛ : يعين: الطالب

  ، احلال حتتاج إىل صاحب أين صاحب احلال ؟ ؟ أين صاحب احلال: الشيخ



   يذكرون )) (( :واو اجلماعة يف: من الشيخ

  متام .: الشيخ

  حمل اجلملة من اإلعراب ؟  السموات ))ويتفكرون في خلق  ((قوله: : الشيخ

  ؛ ةمعطوف: الطالب

  على يذكرون, ؟  على أي شيء: الشيخ

  ما حملها من اإلعراب ؟ : الشيخ

  ؛ صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب: الطالب

وصلة املوصول ليس هلا  ,ألا معطوفة على صلة املوصول ,ال حمل هلا من اإلعراب يا عبد الرمحن: هذه الشيخ

  حمل من اإلعراب .

  . لقول حمذوفمن اإلعراب يا عبيد اهللا ؟ مقول اما حملها  ربنا ما خلقت هذا باطال )) ((قوله: : الشيخ

  ))... ألولي األلباب الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا  (( قال اهللا سبحانه وتعاىل:

ألولي األلباب الذين  ((يستفاد من اآلية الكرمية: أن ذكر اهللا عزوجل من لوازم العقل ومقتضياته؛ لقوله: 

  يذكرون اهللا )) .

 الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا )) ((؛ لقوله: على كل حال هللا عزوجلذكر ا، ومن فوائدها: فضيلة إدامة الذكر

كان النبي صلى  (لى اهللا عليه وسلم، قالت عائشة رضي اهللا عنها: رسول اهللا ص وكان أبلغ من وىف ذا حقه

  ) . هاهللا عليه وسلم يذكر اهللا على كل أحيان

يذكرون  (( :أنه جيوز للجنب أن يذكر اهللا؛ لدخوله يف العموم :ومن فوائدها: جواز ذكر اهللا تعاىل للجنب، أي

  اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) .

وكذلك قراءة القرآن إذا  ,جنب ال يعد استهانة بالذكر علىذكر اهللا يف حال كون اإلنسان ومن فوائدها: أن 

كان يقرأ القرآن متكئا في حجر عائشة وهي (  :ن النيب صلى اهللا عليه وسلمبت أقرأا على جنب؛ وقد ث

  .)حائض رضي اهللا عنها 

ويتفكرون في خلق السموات  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: فضيلة التفكر يف خلق السموات واألرض؛ لقوله: 

ال التفكر الذي يراد به االطالع على  ؛)) ربنا ما خلقت هذا باطال((  :ولكن التفكر املقرون بقولواألرض )) 

يف اآلخرة؛  هال يفيد هلكناإلنسان يف الدنيا  وإن كان يفيدألن هذا التفكر  ,العلم املادي فقط يف خلق السموات

  .))ربنا ما خلقت هذا باطال (( البد أن يكون التفكر هذا منتجا هذا القول واإلقرار: 



املتفكرين يف اخللق فاملتفكرين يف الشرع من باب أوىل؛ ألن الشرع ليس على ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه إذا أثين 

لكن حكم  ,أبلغ يف اإلميان من التفكر يف اخللق؛ اخللق أمر حمسوس كل إنسان يدركه ؛ فالتفكر فيهأمرا حمسوسا

  وأسرار الشرائع ليس كل أحد يدركها .

ومن فوائد هذه اآلية: التوسل إىل اهللا تعاىل بالربوبية حال الدعاء؛ وأكثر ما يكون التوسل به من أمساء اهللا يف 

اخللق وامللك والتدبري؛ فلهذا جند أن أكثر ما يدعى به الربوبية، اسم الربوبية أو الدعاء هو الربوبية؛ ألن الربوبية ا 

  وصف الربوبية .

ما خلقت هذا  ((من قوله:  ؟ لكرمية: انتفاء الباطل يف خلق اهللا نفيا مطلقا؛ من أين يؤخذاومن فوائد هذه اآلية 

وما خلقنا السموات واألرض وما  (( تعاىل: وإذا انتفى الباطل نفيا مطلقا ثبت احلق، كما قال اهللا باطال ))

  بينهما العبين ما خلقناهما إال بالحق )) .

ربنا ما  ((ومن فوائدها: إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات اهللا ما هو منفي أو ما هو سليب؛ لقوله: 

وإمنا يراد ا النفي مع  ,جمرد النفيوالقاعدة عند أهل السنة أن الصفات املنفية ال يراد ا خلقت هذا باطال ))؛ 

 . إثبات كمال الضد



(( ومن فوائدها: إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات اهللا ما هو منفي أو ما هو سليب؛ لقوله: : الشيخ

وإمنا يراد ا  ,والقاعدة عند أهل السنة أن الصفات املنفية ال يراد ا جمرد النفيربنا ما خلقت هذا باطال ))؛ 

  انتفى هذا الوصف. ألنه لثبوت الكمال الضد ,النفي مع إثبات كمال الضد

وهو  ربنا ما خلقت هذا باطال )) (( :ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلقرار من هؤالء العقالء بأن اهللا هو اخلالق

  من تقرير توحيد الربوبية .

ألنه لو خلقها  ربنا ما خلقت هذا باطال )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف أفعال اهللا؛ لقوله: 

اجلماعة أن أفعال اهللا و الذي عليه أهل السنة و فإذا انتفى الباطل ثبتت احلكمة؛ وهذا ه ,نتفت احلكمةالباطال 

ليس فيها شيء عبثا إطالقا؛ وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس النتفاء  ,وشرائع اهللا كلها حلكمة

وحنن نؤمن بأن اهللا عزوجل ال  وما أوتيتم من العلم إال قليال )) ((: ؟ ألن اهللا قال احلكمة فيه؛ عرفتم هذا

  إال حلكمة.قدريا وال كونيا حيكم بشيء حكما  

والذي سبحانك ))  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: تنزيه اهللا عزوجل عن كل عيب ونقص؛ مأخوذة من قوله: 

ثلة املخلوقني حىت فيما هو كمال يف هو العيب؛ مما؟ النقص والعيب  نزه اهللا عنه شيئان: النقص؛ والثايني

وما مسنا من لغوب  ((وقال تعاىل:  ليس كمثله شيء )) ((ملخلوقني فإن اهللا منزه عن مماثلتهم، قال اهللا تعاىل: ا

  فكل نقص قد تعاىل اهللا عنه . ))

سبحانك فقنا عذاب  ((ر؛ لقوهلم: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن صفوة اخللق حمتاجون إىل الدعاء للوقاية من النا

  النار )) .

سبحانك  ((فقنا على قوهلم:  األنه بنو  فقنا )) ((ومن فوائدها: إثبات التوسل يف الدعاء بصفات اهللا؛ من قوله: 

يذكرون اهللا  ,مؤمنونحنن يعين أننا نتوسل إىل اهللا عزوجل بتنزهه عن النقص أن يقينا عذاب النار ألننا  فقنا ))

وينزهون اهللا  ,احلق وللحقبقياما وقعودا وعلى جنوم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ويقرون بأا خلقت 

 (( :وينبين على ذلك أم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية اهللا تعاىل إياهم من النار ,عزوجل عن كل نقص وعيب

  ؟ تفرع ما بعدها على ما قبلها . أن الفاء تدل على أيشألنه من املعروف يف اللغة العربية  سبحانك فقنا ))

فقنا عذاب النار ))  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات النار، وهي دار ارمني والعصاة والظاملني والكفرة؛ لقوله: 

.  

ما  ((ى ؟ يف اآلية كلمتان ال جيوز فصل إحدامها عن األخرى أين مها ؟ كلمتان ال جيوز فصل إحدامها عن األخر 

 ((وسكت أوهم معىن فاسدا؛ وهلذا جيب الوصل:  ربنا ما خلقت هذا )) ((لو قلت:  خلقت هذا باطال ))



البد أن تصل  يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى )) ((مثل:  ربنا ما خلقت هذا باطال ))

فويل  ((مثل: و  ؛فقط فسد املعىن ربوا الصالة ))ال تق ((لو قلت:  ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى )) (( :تقول

وذلك  الذين عن صالتهم ساهون )) ((البد أن تصل فتقول:  للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون ))

  ؟ ملن يصلي . ألنك لو سكت ألوهم أن الوعيد ملن

  ؟  باطال )) (( أعربنا:حنن 

  نعم حال؛  الطالب:

خلقا  :وجيوز أن يكون صفة ملصدر حمذوف أي هذا باطال )) ((؟ من هذا  )) هذا ((من ؟ من : حال الشيخ

  باطال .

هذه اآلية كالتعليل  ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

هذه منادى حذفت منها  ربنا )) (( ؛يتهألن من أدخلته النار فقد أخز  لنار ))فقنا عذاب ا((  :للدعاء السابق

من تدخل  (( :واجلملة شرطيةإنك ))  (( :إن وامسها يف إنك من تدخل النار )) ((ياء النداء والتقدير: يا ربنا؛ 

وخرب، اخلرب مقدم واألنصار  مبتدأ وما للظالمين من أنصار )) ((يف حمل رفع خرب إن؛  النار فقد أخزيته ))

  والتقدير: وما للظاملني أنصار؛ هذا إعراب اآلية . من أنصار )) (( :وهو جمرور مبن الزائدة ,مؤخر

من يشمل العصاة والكفار؛ فالعصاة  ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته )) ((يقول هؤالء السادة العقالء: 

وإذا أدخلوا النار فإم غري مظلومني ألم مستحقون لذلك؛ والكفار مستحقون  ,مستحقون لدخول النار

  أي فضحه وهتك سره . ,هلا على وجه التأبيد والتخليد؛ وكل منهم إذا أدخل النار فقد أخزاه اهللا أمام العامللدخو 

إذ مقتضى السياق أن يقول: وما هلم من  ,هنا إظهار يف موضع اإلضمار وما للظالمين من أنصار )) ((وقوله: 

أعين الذين  ,أنصار؛ ولكنه أظهر يف موضع اإلضمار لفائدتني؛ الفائدة األوىل: أن هؤالء مستحقون هلذا الوصف

 ,أي وصفهم بالظلم؛ والثاين: العموم أن كل ظامل حىت وإن مل يدخل النار ,النار مستحقون هلذا الوصف وايدخل

اقبه فإنه لن جيد من ينصره؛ وفيه فائدة ثالثة وهي: إثبات العلة يف احلكم؛ لو قال: وما هلم من إذا أراد اهللا أن يع

 ((أنصار ما تبني مل يتبني لنا أن السبب بأم ظلموا أنفسهم؛ فإذا وصفهم ذا فكأنه بني احلكم بعلته؛ وقوله: 

دفعهم أو يف ختليصهم؛ فال أحد عون يف مبعىن املعني؛ وسواء كان ال ناصر ألن ,يعين من أعوان من أنصار))

من ذا الذي  ((ينصرهم عند إدخاهلم فيمنعهم وال أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيخرجهم، قال اهللا تعاىل: 

  . يشفع عنده إال بإذنه ))



 من من فوائد هذه اآلية الكرمية أوال: فقه هؤالء السادة من أويل األلباب، حيث بينوا سبب دعائهم أن يقيهم اهللا

  ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته )) . ((النار، وأن سبب ذلك هو أن النار دار اخلزي ـ والعياذ باهللا ـ 

  من تدخل النار )) . ((ومن فوائدها: إثبات النار؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه ال نصري للظامل؛ وذلك يف اآلخرة؛ أما يف الدنيا فقد ينصر الظامل ولكن تدور عليه الدوائر؛ لكن 

  يف اآلخرة ال أحد ينصره .

ربنا  ((بعد قوهلم:  وما للظالمين من أنصار )) ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الظلم سبب لدخول النار؛ لقوله: 

  خزيته )) .إنك من تدخل النار فقد أ

  ))... ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا  ((مث قال: 

ربنا ما خلقت هذا  (( :أوربنا إنك من تدخل النار ))  (( :مثل ما قلنا يف ربنا إننا سمعنا )) : ((نقول يف

ينادي  (( :مجلة ادي لإليمان ))إننا سمعنا مناديا ين ((أا منادى حذفت منها ياء النداء؛  :أي )) باطال

ينادي له؛ وذلك أن املنادي قد يكون ينادي  ماذالكن فائدا أا بينت  مناديا )) ((صفة لقوله:  لإليمان ))

  مناديا )). (( لكذا ولكذا فبينت ماذا ينادي له؛ فهي إذا صفة لـ

وكل أن تقع  ,أن هذه تفسريية ألا جاءت بعد اجلملة تتضمن القول دون حروفه أن آمنوا بربكم )) ((وقوله: 

وأوحينا إليه أن  ((بعد مجلة تتضمن معىن القول دون حروفه فإا تسمى تفسريية أي مبعىن أي؛ ومنه قوله تعاىل: 

  فأن هنا تفسريية . ,اصنع الفلك :يعين أي اصنع الفلك ))

 ((الفاء هذه عاطفة ولكنها تفيد السببية ألا عطفت مجلة على مجلة؛ وقوله:  ربنا فاغفر لنا )) ((وقوله: 

  بالكسر مع أا مفعول به ألا مجع مؤنث سامل . سيئاتنا ))

ألن أموات  ,ظرف ولكن هنا املراد بالظرف أو املراد باملعية املعية احلكمية ال الزمنية مع األبرار )) ((وقوله: 

  ات األبرار ختتلف .األبرار ختتلف أو ميت

قالوا ذلك حتدثا بنعمة اهللا على ما أنعم به من إرسال هذا املنادي؛ وقوهلم:  ربنا إننا سمعنا مناديا )) ((يقول: 

اللفظي املصوت ألن النداء  معناها ,املصوت أصله يراد املنادي هذا املنادي مناديا ينادي لإليمان ))سمعنا ((

أن يسمعوا  :حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ ومساعهم له يقع على وجهني؛ أحدمها هو رفع الصوت؛ ولكن املراد به

صوته مباشرة بدون واسطة؛ والثاين: أن يسمعوا من غريه ما جاء به، يسمعوه من ورثته وهم العلماء، هم العلماء؛ 

والذي مسعوه بالواسطة والسماع غري املباشر  ,داخل يف اآلية يعين السماع املباشر الذين مسعوا من صوتهذا ه وكل

  من ورثته وهم العلماء .



ولكنه أتى  ,ينادي إليه :قائل: أن املتوقع أن يقال: إىل اإلميان ؟ أن يقالقد يقول  ينادي لإليمان )) ((وقوله: 

؛ بالبعد مؤذنطرف فهو  ا من مغيا, واملغياوالغاية البد هل ,الغايةبالالم ألن الالم ألصق من إىل؛ إذ أن إىل تفيد 

  ألصق من إىل . ,أما لإلميان فهي لإللصاق

أن آمنوا  ((هذا بيان لإلميان الذي دعا إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  لإليمان أن آمنوا بربكم )) ((وقوله: 

وليس جمرد اإلقرار؛ لو كان اإلميان  ,اإلميان باهللا عزوجل هو: اإلقرار املتضمن للقبول واإلذعان بربكم فآمنا ))

جمرد اإلقرار لكان أبو طالب مؤمنا ألنه مقر؛ ولكنه ال يكون إميانا حىت يتضمن القبول واإلذعان يعين االنقياد؛ 

  مل يقبل أو قبل ومل يذعن فإنه ليس مبؤمن .إذا فأما 

ركن واحد وهو اإلميان باهللا ؟ فاجلواب:  قد يقول قائل: هل اإلميان يقتصر على أن آمنوا بربكم )) ((وقوله هنا: 

أن من آمن باهللا آمن بكل ما أخرب اهللا به؛ ومنه بقية األصول الستة: مالئكة اهللا، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، 

 ةويكون ذكرها أحيانا مفصل ,والقدر خريه وشره؛ فعلى هذا يكون اإلميان باهللا متضمنا لإلميان ببقية أركان اإلميان

أن آمنوا بربكم  ((فإن اإلميان باهللا يتضمن هذا كله،  ,وليس من باب التخصيص ,اب التفصيل والبيانمن ب

  مع القبول واإلذعان . ,يعين أقررنا بذلك مع االنقياد )) فآمنا

ا إ :أي بسبب إمياننا اغفر لنا ذنوبنا؛ واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه؛ وإمنا نقول ربنا فاغفر لنا )) ((

سرت وجتاوز ألا مأخوذة من املغفر وهو ما يلبس على الرأس من احلديد الذي يقي السهام؛ ومعلوم أن هذا 

السرت مع  :؛ بل البد أن يقالقصااملغفرة السرت فإن تفسريه هلا ن :املغفر فيه سرت وفيه وقاية؛ فمن قال من العلماء

  الوقاية.

فإن للذين ظلموا ذنوبا  ((وأصلها النصيب كما قال تعاىل:  ,الذنوب هي املعاصي اغفر لنا ذنوبنا )) ((وقوله: 

  ـ والعياذ باهللا ـ . ولكنها خصت بالنصيب من اآلثام ,أي نصيبا مثل نصيب أصحاممثل ذنوب أصحابهم )) 

هي الصغائر تكفر  ؛ ألن السيئاتامغفر واوالذنوب طلب هاري تكف واالسيئات طلب وكفر عنا سيئاتنا )) ((وقوله: 

مباذا ؟ باألعمال الصاحلة بالطاعات؛ وال ميكن أن تكفر بالطاعات إال بعد أن تكون الطاعات على الوجه 

إذ أن اإلنسان قد يفعل الطاعة وال حيصل له  ,األكمل؛ ألن الطاعات إذا نقصت مل تقوى على تكفري السيئات

كفر عنا   :بقدر املستطاع؛ وهلذا قالوا ري حىت تكون تامة تقوى على التكفلكن ال ,منها إال إبراء الذمة فقط

   نا مبا نفعله من األعمال الصاحلة.سيئات

أي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرع مثل   ,مث اعلم أن تكفري السيئات قد يكون معينا من قبل الشرع

الشرع؛ وقد يكون عاما كتكفري السيئات  هذا مقيد يف ,كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اجلماع يف ار رمضان



تكفري إما مقيد وإما العموما بالصالة، بالوضوء، باجلمعة إىل اجلمعة، برمضان إىل رمضان، العمرة إىل العمرة؛ ف

  مطلق عام .

ومنه قوهلم: توىف فالن حقه أي قبضه  ,والتوفية مبعىن القبض ,يعين اقبضنا إليك :توفنا وتوفنا مع األبرار )) ((

املعية هنا ليست معية زمنية لتعذر اجتماع وفات األبرار يف آن واحد؛ لكنها معية  مع األبرار )) ((: موقوهل ,وافيا

, ال ,وليست معية مصاحبة ,يعين أن نكون معهم أي يف مجلتهم ولو كنا بعدهم ,حكمية، مصاحبة حكمية

 ((والرب هو كثري اخلريات، قال اهللا تعاىل:  ,األبرار بعضهم مع بعض؛ واألبرار مجع بر ختالف األزمان بني موتال

فعل اخلري وأم  وعمال الصاحلة الشك أم كثري وأهل احلق واأل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ))

  أبرار .

ربنا  (( عليه غري مان ا على ربه؛ لقوهلم: أنه ينبغي لإلنسان أن يعرتف بنعمة اهللامن فوائد هذه اآلية الكرمية: 

  إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا )) .

  ينادي لإليمان )). (( هللا عليه وسلم دعوة إىل اإلميان:ومن فوائدها: أن دعوة النيب صلى ا

صلى اهللا عليه وسلم بذل اجلهد يف دعوة اخللق إىل احلق؛ ألن النداء يكون برفع  رسول اهللاومن فوائدها: بيان أن 

  يناديهم لإلميان . هالناس بأعلى صوت وفكأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدع ,الصوت

أي  ربنا إننا آمنا )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الكلمات قد يستغىن مبضموا عن تفصيلها؛ لقوله: 

  كل شيء جيب اإلميان به؛ فكل ما أخرب اهللا به فإذا صدقنا به وأقررنا به فهو داخل يف اإلميان باهللا عزوجل .ب

فالرب أهل ألن يؤمن به اإلنسان  أن آمنوا بربكم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل بيان العلة؛ لقوله: 

  عبد .أن يؤمن به ال, فهو جدير بألنه رب خالق مالك مدبر

فصليت أو بالزكاة بالصالة ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ذكر اإلنسان لعمله الصاحل ال حيبطه؛ فإذا قال: أمرين ريب 

   .(( أن آمنوا بربكم فآمنا ))الوا: فزكيت أو باحلج فحججت فإن هذا ال يبطل العمل؛ ألم ق

عطفا على  )) فاغفر لنا ذنوبنا ((الصاحلة؛ لقوهلم: ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز التوسل يف الدعاء باألعمال 

والتوسل باألعمال الصاحلة مما ثبت بالسنة أيضا، يف قصة الثالثة الذين انطبق عليهم  ربنا إننا آمنا )) ((قوهلم: 

إنه ال ينجيكم من ذلك إال أن تتوسلوا إىل اهللا  :الغار بصخرة عظيمة مل يستطيعوا زحزحتها، فقال بعضهم لبعض

 ,بصاحل أعمالكم؛ فتوسل كل منهم بصاحل عمله؛ فلما دعى األول وتوسل بصاحل العمل انفرجت الصخرة قليال

  مث الثالث فانفرجت كلها فخرجوا ميشون . ,مث الثاين قليال لكن ال يستطيعون اخلروج



بأن النيب  الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) ((ة: بعض العلماء يف هذه اآلياستدل : السائل

متوجه أو فيه صلى اهللا عليه وسلم كان يذكر اهللا على كل أحيانه على جواز الذكر يف حال اخلالء، استدالهلم 

   نظر ؟

نا ال أعلم يف هذا وأ ,العموم فهو متوجه إال أن يقوم الدليل على كراهة ذكر اهللا يف اخلالءبأما من أخذ : الشيخ

  ألن هذا مكان قذر فينبغي لإلنسان أن يتجنب فيه ذكر اهللا . ,دليل إال التعليل فقط، ما فيه إال التعليل فقط

اخلوارج يستدلون ذه اآلية بأن من دخل  إنك من تدخل النار فقد أخزيته ))ربنا  ((يف قوله تعاىل: : السائل

   يوم ال يخزي اهللا النبي والذين أمنوا )) ؟ ((: تعاىل النار فهو منزوع اإلميان لقوله

لدوام؛ وهذا ألهل النار الذي يستحقوا على ايكون عاما دائما قد ليس يف هذا دليل؛ ألننا نقول اخلزي : الشيخ

  . الفضيحةوقد يكون خزيا جزئيا يفضحه مث بعد ذلك يزول عنه هذا 

   ؟ )) لظالمين من نصيروما ل ((ما املقصود بالظاملني يف قوله: : السائل

املقصود بالظاملني كل ظامل، ال ميكن أن جيد من ينصره يف ظلمه، كل ظامل حىت يف الدنيا ال جيد من : الشيخ

العصاة  )) يشمل من تدخل النار فقد أخزيته: (( ألننا إذا قلنا ,عام ...كان ظاملا مثله؛   منينصره بظلمه إال 

  .)) صار مثله  نصيروما للظالمين من  والكفار صار: ((

   ما هو حد الكبرية والصغرية ؟: السائل

سواء كانت العقوبة  ,ما مرت علينا ؟ قلنا إن الكبرية أحسن ما قيل فيها هي: ما رتب عليه عقوبة خاصة: الشيخ

وقال دنيوية أو دينية، يف الدنيا أو يف اآلخرة؛ هذا أحسن ما قيل فيها وهو الذي ذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا؛ 

إن الكبرية ما رتب عليه حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إميان أو التربؤ منه  :بعضهم

هذا؛ فإذا قلنا: ما رتب عليه عقوبة خاصة صار أمشل؛ ومن املعلوم أن الكبائر بعضها أهون مثل وصاروا يعدون 

أال أنبئكم بأكبر  (وسلم يف حديث أيب بكرة: من بعض أو أعظم من بعض؛ لقول النيب صلى اهللا عليه 

   .)الكبائر

   . لكنه عند العلماء أن اإلصرار على الصغرية يعترب كبرية ,من الصغائر يكون هذاأي نعم : الشيخ ...

   هل فيه جواز الدعاء باملوت ؟ وتوفنا مع األبرار )) ((يف قوله تعاىل: : الدعاء السائل

ال، ليس كذلك؛ معلوم أن اهللا سبحانه وتعاىل  الدعاء باملوت ؟ يف هذا دليل على جواز يعين كأنك تقول: الشيخ

وهذا نظري قول يوسف عليه الصالة  ,وليس فيه أم يتمنون تقدمي الوفاة ,لن يتوفاهم إال إذا جاء أجلهم

ليس املعىن أنه يسأل اهللا أن  أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين )) ((والسالم: 



ليس  يا ليتني مت قبل هذا )) ((بل أن يتوفاه على اإلسالم مىت جاء أجله؛ وكذلك قول مرمي:  ,يتوفاه اآلن

  يا ليتين مت وأنا ما رأيته هذا معناه . :يعين تقول ,بل متنت أن هذا مل يقع ,معناه أا متنت املوت

: الشيخ التصديق ؟ مبعىنهل اإلميان يأيت  بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ))وما أنت  ((يف قوله تعاىل: : السائل

  اإلميان هنا عدي بالالم، عدي بالالم ال بالباء؛ فاختلف عن اإلميان املعدى بالباء .

: الشيخ ؟ )) اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا: (( ما هو الفرق بني تكفري السيئات واملغفرة يف قوله: السائل

يغفر لإلنسان؛ والتكفري يكون عمل تعاىل اهللا جرد فضل اهللا أن مب، افقط، بفضل اهللا جمرد املغفرة تكون بفضل اهللا

إما جمرد فضل  ,حتتاج إىل مغفرة من اهللا عزوجل ,ألن الكبائر ال تكفر ,طلبوا هذا وهذا الصاحل يكفر السيئات .

  والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر .االستغفار ك :وإما بعمل أسباب ,منه سبحانه وتعاىل

   ؟ : ما الفرق بني املغفرة والتكفري يف اللغةالسائل

السرت والكفرة أيضا يف األصل يف األصل ويكفي فرق الشرع، وإال حىت املغفرة  ,الشرع بني الفرق بينهما: الشيخ

  السرت.

ينادي  (: الرسول صلى اهللا عليه وسلمسبحانه وتعاىل بقول استدل أهل السنة على إثبات الصوت هللا : السائل

وكمل تفضلتم  )) سمعنا مناديا ((: وهنا بصوت,ال تكون إال أصال  وقالوا: إن املناداة اهللا بصوت يوم القيمة )

أن املناداة تكون بصوت مباشرة وبواسطة أيضا, السيما وقد جاء يف بعض الروايات أن ملكا هو الذي ينادي, 

   ؟ ذا حجة على أهل السنةأال ميكن أن يكون يف ه

 يقليبينه الواقع؛ وإال لو مل  سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم )) (( :أبدا وال شيء؛ ألن: الشيخ

فهنا وجدت قرينة  ,ألمةكل ابذلك مل تكن اآلية شاملة لألمة كلها لكانت خاصة بالصحابة فقط، وهي شاملة ل

 (( :الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ لكن ينادي بصوت اهللا عزوجل واضح متنع من ختصيصه بالصوت املسموع من

  .نفسه ؟يعين إن اهللا يأمرك وهو  :اخللق ذا اللفظ؛ هل أحد يقول من إن اهللا يأمركم ))

   هل أهل العلم يتحملون بيان الرسالة وهل يثابون عليها ؟: السائل

  أي نعم الشك، العامل يعطى من ثواب الرسالة بقدر ما حصل من تبليغها والدعوة إليها .: الشيخ

فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

كفرن عنهم أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أل

  سيئاتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب )) .



ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار )) .

قبوه بتنزيهه عما ال يليق , يعين مل نفوا أن يكون باطال عمما قبلها يف املعىن ؟ ألنه منزه سبحانك )) ((موقع قوله: 

  به ألنه لو كان خلقها باطال لكان منافيا لتنزيهه عما ال يليق به .

كيف  ل النار )) من تدخ (( :يف كسر الالم إشكال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته )) ((قوله: : الشيخ

   كسر وهو فعل مضارع ؟

  : بسبب التقاء الساكنني .الطالب

   ؟ )) هأخزيتفقد  ((ما معىن قوله: : الشيخ

  فضحته.: أي الطالب

  وأذللته .فضحته : الشيخ

   يف هذا أيش من البالغة ؟ وما للظالمين من أنصار )) ((قوله: : الشيخ

  اإلظهار يف موضع اإلضمار؛ : الطالب

  طيب ما فائدته هنا ؟ : الشيخ

  التأكيد؛ : الطالب

  نفسه . النار فإنه دخلها بظلم اإلشارة إىل أن من دخل: الشيخ

  من املراد باملنادي الذي ينادي لإلميان ؟ : الشيخ

  رسول صلى اهللا عليه وسلم؛ : حممد الطالب

  بواسطة أو بال واسطة ؟ إياه عهم اوهل مس: الشيخ

   بواسطة وبال واسطة؛: الطالب

  ؟  فالذين أدركوا عهده بواسطة: الشيخ

  الذين أدركوا عهده هؤالء مسعوه بواسطة؛ : الطالب

  توافقونه ؟ : الشيخ

  بنفسه؛ : الطالب

  أسألك اآلن هل هو بواسطة أو بغري واسطة ؟ : الشيخ

  بغري واسطة وحنن بواسطة؛ أحسنت متام .: الطالب



  أن آمنوا )) أن هذه ؟  قوله: ((: الشيخ

  تفسريية .: الطالب

   : هل للتفسريية عالمة ؟الشيخ

  : أن تقع يف مجلة فيها معىن القول دون حروفه الطالب

  هل تستطيع أن تأيت مبثال آخر ؟  القول دون حروف.أو بعد مجلة فيها معىن : الشيخ

   أن اصنع الفلك )) ((قول اهللا ملوسى: : الطالب

وأوحينا إىل أم موسى أن  (( ؛هكذا اآلية ليسلكن أنه نوح ؛ صحيح : موسى ما هو الذي صنع الفلكالشيخ

  أرضعيه )) .

   ما الفرق ؟ واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا )) ((قوله: : الشيخ

   املغفرة للكبائر والتكفري للصغائر.: الطالب

   دليل هذا ؟ دليل ما ذكرنا أن املغفرة للكبائر والتكفري للصغائر ؟: الشيخ

   إن الحسنات يذهبن السيئات )) : ((بالنسبة لتكفري السيئات قوله تعاىل: الطالب

  وقفنا على هذا أظن ؟ ,طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ))؛ ((: الشيخ

اآلية ؟ بقيت فسرنا هذه هل  (( وتوفنا مع األبرار ))مجلة دعاء هؤالء املوفقني أويل األلباب؛ قال اهللا عزوجل يف 

  الفوائد .

هنا حيسن أن نذكر أنواع التوسل؛ التوسل ينقسم إىل قسمني: ممنوع؛ وجائز؛ فاملمنوع ما مل يرد به الشرع، ممنوع 

ما مل يدر به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع فما مل يرد به الشرع؛ واجلائز ما ورد به الشرع؛ هذا هو الضابط؛ 

أتوسل إليك جباه  :بعض العلماء يقول عندصلى اهللا عليه وسلم، وهذا يقع كثريا  مثل: التوسل جباه الرسول

وكون الشيء وسيلة ال يثبت إال  ,نبيك؛ فالتوسل هنا غري مشروع فيكون ممنوعا ألن التوسل جعل الشيء وسيلة

ألن جاهه عليه  ,نابدليل، ال يثبت إال بدليل من الشرع؛ وجاه النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس سببا لقبول دعائ

إذا ما هو ضابط املمنوع ؟ ما مل يرد به  .فيهأما حنن فليس لنا تعلق  بفضله؛ الصالة والسالم مما خيتص هو نفسه

   سبب يتوقف ثبوته على داللة الشرع.وال ,الشرع؛ ووجه منعه أن من توسل بشيء فقد جعله سببا

لتوسل بأمساء اهللا بأن تقول: اللهم إين أسألك بأمسائك وهو أنواع؛ منها ا ,أما اجلائز فهو ما جاء به الشرع

أسألك بكل اسم هو لك سميت به  (احلسىن؛ ودليله حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه يف دعاء الكرب والغم: 



من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل  نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا

  بكل اسم هو لك. ,؟ بأمساء اهللا فهذا توسل بأيش) ...  القرآن العظيم ربيع قلبي

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك  (الثاين: التوسل بصفات اهللا عزوجل؛ ومن ذلك قول النيب عليه الصالة والسالم: 

 (بعلمك الغيب هذا توسل هللا بصفته؛ ومن ذلك:  :فقوله على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي )

فإن الرحيم  ,فإن هذا ليس استغاثة بالرمحة ولكن استغاثة باهللا لصفته وهي الرمحة ستغيث )اللهم برحمتك أ

  . يغيث

قولنا يف  هالثالث: التوسل إىل اهللا بأفعاله؛ والفعل وإن كان من الصفات لكن هو صفة ليست أزلية أبدية؛ ومن

براهيم إنك حميد وعلى آل إد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محم (التشهد: 

عين مثل ما صليت على إبراهيم ي ,املراد بذلك التوسل إىل اهللا براهيم )كما صليت على إ (فقوله:  مجيد )

وذا التقرير  ,؛ وإذا قلنا ذا صارت الكاف للتعليل، صارت الكاف للتعليلوعلى آل إبراهيم فصل على حممد

 ,براهيممدا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من إمن املعلوم أن حم :ء وقالوايرتفع اإلشكال الذي أورده بعض العلما

وإذا قلنا بأن الكاف  ؛) صل على محمد كما صليت(  دون مرتبة املشبه به، وهنا قال: شبهاملوالقاعدة أن 

علته من يعين أننا ال نسألك أمرا غريبا نسألك أمرا ف ,وأن هذا من باب التوسل ,ليست للتشبيه ولكنها للتعليل

التوسل إىل اهللا بأمسائه؛ التوسل إىل اهللا بصفاته؛ التوسل  شكال .اإلقبل؛ فإن اإلشكال هنا يرتفع وال يبقى فيها 

  إىل اهللا بأفعاله.

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي  ((، باإلميان به وبرسله؛ ومنه هذه اآلية: مياناإلب تعاىل رابعا: التوسل إىل اهللا

ربنا فاغفر لنا  (( :فجعلوا إميام بذلك وسيلة لسؤال املغفرة ؛)) بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا لإليمان أن آمنوا

  ذنوبنا )) .

 . جل باألعمال الصاحلة و اخلامس: التوسل إىل اهللا عز



وإذا قلنا بأن  ( صل على محمد كما صليت )؛ملشبه به، وهنا قال: شبه دون مرتبة ااملوالقاعدة أن : الشيخ

يعين أننا ال نسألك أمرا غريبا نسألك أمرا  ,وأن هذا من باب التوسل ,الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل

التوسل إىل اهللا بأمسائه؛ التوسل إىل اهللا بصفاته؛  شكال .اإلفعلته من قبل؛ فإن اإلشكال هنا يرتفع وال يبقى فيها 

  التوسل إىل اهللا بأفعاله.

(( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي رابعا: التوسل إىل اهللا تعاىل باإلميان، باإلميان به وبرسله؛ ومنه هذه اآلية: 

(( ربنا فاغفر لنا  :لسؤال املغفرةفجعلوا إميام بذلك وسيلة  لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ))؛

  ذنوبنا )) .

ليس باإلميان باإلعمال الصاحلة؛ ومن ذلك قصة أصحاب , اخلامس: التوسل إىل اهللا عزوجل باألعمال الصاحلة

توسلوا إىل اهللا بصاحل  :صخرة فسدت فم الغار وال يستطيعون زحزحتها فقالوالغار الثالثة حني انطبقت عليهم ا

ل أحدهم بكمال بره لوالديه؛ وتوسل الثاين بكمال عفته؛ وتوسل الثالث بكمال أمانته؛ ففرج اهللا أعمالكم؛ فتوس

  عنهم؛ واضح يا مجاعة ؟ نعم .

ألنه قد يقول قائل: أليس هذا إدالال على اهللا عزوجل  ,فإذا قال قائل: التوسل ذا والذي قبله فيه إشكال

  مثال. إين فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر يليا رب  :وإعجابا وفخرا بالعمل ؟ كأنه يقول

وأنين يا رب قد ذللت لك وعلمت أنك  ,اجلواب: ال؛ بل هذا من باب التذلل هللا عزوجل، من باب التذلل له

  امللجأ فعبدتك وآمنت بك فأسألك أن تغفر يل مثال .

إين اللهم  :تذكر حالك فتقول أن ,السادس: التوسل إىل اهللا بذكر حال الداعي، التوسل إىل اهللا بذكر حاله

رب إني  ((توسل بعمل صاحل وهنا على العكس باحلال؛ ومن ذلك قول موسى: ظلمت نفسي فاغفر يل؛ األول 

توسل إىل اهللا بذكر احلال؛ ألن اإلنسان إذا ذكر حاله هذا؛ وهذا ما ذكر إال  لما أنزلت إلي من خير فقير ))

  يلجأ إىل ربه عزوجل فيكون هذا من أسباب إجابة الدعاء.وأنه مفتقر إىل اهللا أوجب ذلك له أن 

السابع: التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الرجل الصاحل؛ ومنه قول عكاشة بن حمصن للنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 

ادع اهللا أن يجعلني منهم؛  :قال) بال حساب وال عذاب يدخلون الجنة إن من أمتي سبعين ألفا  (قال: 

السبل فادع اهللا أن يغيثنا  يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعتومنه قول األعرايب: ت منهم )؛ أن : (فقال

قينا وإنا نتوسل إليك بعم فتس بنبينا اللهم إنا نتوسل إليك :ومنه قول عمر للعباس: قم فادع اهللا؛ فقال فدعا,

   نبينا.



اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، يالحظ أنه إذا طلب  وهذا النوع السابع ينبغي أن يالحظ الطالب ما أشار إليه شيخ

منفعة الداعي وأجره؛ ألن الداعي يؤجر إذا دعا ألخيه؛ وإمنا قال ذلك احرتازا مما ذا منه أن يدعوا له فإمنا يقصد 

 ,فإن هذا من املسألة املذمومة أن تقول ادع اهللا يل قصدك منفعة نفسك :إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط، قال

بدعائه لك ألنه يؤجر على اإلحسان إليك؛ وألنه إذا دعى لك أيضا ينتفع هو أن أدع اهللا يل وأن تقصد  :ال، قل

آمني ولك مثله أو ولك مبثله؛ هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعوا لك أنت  :ظهر الغيب قال امللكب

حىت وإن مل تالحظ نفعه  ذمومةخاصة؛ أما إذا طلبت منه أن يدعوا للمسلمني عموما فهذا ليس من املسألة امل

من السؤال ؟  هو؛ ونظريه لو أنك سألت رجال درمها لنفسك أو قلت أعطين درمها لفالن الفقري؛ كان األول

    اآلخرة وتنفع املعطى يف الدنيا.ألنك تنفع املعطي يف ,من اإلحسان إىل املعطي وإىل املعطى؟ والثاين  ,املذموم

وهي جائزة ألا حقيقة سبب من  ,فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت ا السنة، كلها جاءت ا السنة

هدنا السراط ا ((سني والصاد يتناوبان كثريا كما يف قوله: تشبه الوصيلة؛ وال هي أصالوالوسيلة  ,األسباب

ربنا اغفر  ((كالمها قراءتان سبعيتان؛ إذا نأخذ من هذه اآلية   هدنا الصراط المستقيم ))ا (( و المستقيم ))

  نا بذكر أقسام التوسل ., واستطرد؟ باإلميان جواز التوسل بأيش لنا ذنوبنا ))

  باب التوسل املمنوع أم ماذا ؟ هل شرك املشركني بآهلتهم من 

   ,خر: شيء آالطالب

ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى  ((ليس من التوسل بل هو عبادة ألم يقولون: نعم  ,خر: شيء آالشيخ

فهو ليس من  ,فهم يقصدون العبادة، يدعون هذه األصنام ويركعون هلا ويسجدون هلا وينذرون هلا ويذحبون هلا ))

  ن هذه األصنام تعبد .التوسل بل من باب القصد والغاية أباب 

رة فال تغرنك كث فاغفر لنا ذنوبنا )) ((أن كل أحد حمتاج ملغفرة الذنوب؛ لقوهلم: من فوائد اآلية الكرمية: 

نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب  علىاإلنسان كلما كثرت طاعاته فينبغي أن يكون أخوف ف ,الطاعات

  عمله سدى .

ومن فوائد هذه اآلية: التفريق بني املعاصي بعضها ذنوب وبعضها سيئات؛ وهو كقولنا: إا تنقسم إىل كبائر 

فالكبائر منها كربى ومنها صغرى، والصغائر منها  ,نهايوصغائر، والكبائر والصغائر ختتلف يف ذاا وختتلف فيما ب

  ما يقرب من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك .



وقد  وتوفنا مع األبرار )) ((ملوت على طريق أهل اخلري؛ لقوهلم: سؤال اهذه اآلية الكرمية: جواز ومن فوائد 

وإمنا هو من باب الدعاء باملوت على  ,ذكرنا يف الدرس املاضي أن هذا ليس من باب الدعاء باملوت العاجل

   ن يستحضر ؟م ,وهي أن ميوت على ما مات عليه األبرار؛ وذكرنا هلذا نظائر ,صفة مطلوبة

   يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا )) ((قول مرمي: : الطالب

  صاب؛ : املعىن يا ليتين مت قبل أن أالشيخ

   أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين )) ((وقول يوسف: : الطالب

  متام .: الشيخ

  وتوفنا مع األبرار )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على أهل الرب واإلحسان؛ لقوله: 

ألم  ربنا )) ((انظر إىل التكرار يف قوله:  ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيمة )) ((مث قال: 

ه؛ وتلذذ اإلنسان بعبوديته هللا عزوجل دليل م فهم عبيد, وإذا كان اهللا رأن يكون اهللا رم يتلذذون ذا التعبري

على كمال إميانه؛ ألنه كلما كان اإلنسان أذل هللا كان أكمل إميانا؛ وهلذا يكررون ربنا ربنا تلذذا ذا االسم 

  الكرمي .

أعطى، أتى مبعىن تى مبعىن ئتنا فهي مبعىن جئنا؛ آاآتنا مبعىن أعطنا خبالف  ربنا وآتنا ما وعدتنا )) ((وقوله: 

   ؛ واملصدر من أتى إتيان.وإيتاء ذي القربى )) ((قال اهللا تعاىل:  ,املصدر من آتى ؟ إيتاء جاء؛ ما

ت؛ ألن آت آلهذه موصولة وحملها من اإلعراب مفعول ثاين  :ما وآتنا ما وعدتنا على رسلك )) ((يقول: 

  تنصب مفعولني؛ أصلهما ؟ 

   ,من أخوات أعطى: الطالب

ت واخلرب فهو من أخوا ب مفعولني إن كان أصلهما املبتدأواخلرب؛ فالذي ينص : يعين ليس أصلهما املبتدأالشيخ

  واخلرب فهما من أخوات أعطى وكسا؛ فهذه من أخوات أعطى وكسا . ظن، وإن مل يكن أصلهما املبتدأ

 على رسلك )) ((أي عهدت به إلينا من الثواب اجلزيل على أعمالنا؛ وقوله:  ما وعدتنا على رسلك )) ((

على أيدي رسلك؛ فعرب بالرسل عن أيدي الرسل؛ ألن  :؛ والثاينمعنيني؛ أحدمها: على اإلميان برسلكحتتمل 

  اهللا به .ني مبا توعدهم املخالف , ووعدواوعدوا املؤمنني مبا وعدهم اهللا به ,الذي وعدهم هم الرسل أنفسهم

أي يوم يقوم الناس من قبورهم هللا  يوم القيمة )) (( أي تفضحنا وتذلنا؛ :ختزناوال تخزنا يوم القيمة ))  ((

عزوجل، ومسي هذا اليوم يوم القيمة ألمور ثالثة؛ األول: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم هللا؛ والثاين: أنه يقام فيه 

  . األشهاد فيهالعدل؛ والثالث: أنه يقوم 



يعين سألناك يا ربنا أن تعطينا هذا ألنك ال ختلف امليعاد  م,تعليل لسؤاهل إنك ال تخلف الميعاد )) ((وقوله: 

وإمنا انتفى عنه إخالف الوعد لكمال صدقه وكمال قدرته؛ انتفى عنه خالف امليعاد لكمال صدقه  ,يعين الوعد

 ,اق؛ وإمنا أن يكون لعجز الواعد, كميعاد أهل النفعداوكمال قدرته؛ ألن إخالف الوعد إما أن يكون لكذب الو 

كمال الكذب والعجز؛ فهو لكمال صدقه و  أعين :أي أنه يفي لكن عجز؛ واهللا عزوجل قد انتفى يف حقه األمران

   مبعىن النفي، من الصفات السلبية. قدرته ال خيلف امليعاد؛ وهذه الصفة من الصفات السلبية، السليب يعىن

مرة أن صفات السلبية يراد ا شيئان؛ األول: انتفاء الصفة اليت نفيت؛ والثاين: إثبات كمال  وقد قررنا غري

, فاملعىن أنه كامل الصدق ال ضدها؛ يعين انتفى عنه هذا لكمال ضده هذا معىن؛ فإذا قلت: فالن ال يكذب

ا جمرد النفي وإمنا يراد ا إثبات  إن الصفات املنفية عن اهللا عزوجل ال يراد  :كذب؛ وهلذا نقوليوجد يف كالمه  

  كمال الضد .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته ألن هذا من 

  وسائل إجابة الدعاء .

ذ لو كان عندهم شك ما إ ما وعدتنا )) وآتنا ((ومن فوائد اآلية الكرمية: كمال إميان هؤالء بوعد اهللا؛ لقوهلم: 

  سألوا هذا السؤال .

شك أن الرسل هم  وال على رسلك )) ((ومن فوائدها: أن الرسل هم الواسطة بني اهللا وبني خلقه؛ لقوله: 

بينهم وبني البشر إذا مل  التالؤمألنه ال ميكن  ,الواسطة بني اهللا وبني اخللق؛ ومن حكمة اهللا أن جعلهم من البشر

لو كان حممدا ملكا آلمنا به قال اهللا سبحانه  :من جنسهم؛ وهلذا قال اهللا تعاىل رادا على الكفار الذين قالوا وايكن

ال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر ثم ال ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه وقالوا لو  ((وتعاىل: 

  يهم ما يلبسون )) .وللبسنا عل (( وحينئذ تعود املشكلة على زعمهم رجال ))

رسل مجع رسول وهذا ألن  على رسلك )) ((أكثر من رسول؛ لقوله:  مومن فوائد هذه اآلية: إثبات أن اخللق هل

  فالقرآن كله مملوء من قصص األنبياء. ,أمر معلوم، معلوم باليقني القطعي

ومعلوم أن قوم نوح مل  لمرسلين ))كذبت قوم نوح ا ((فإذا قال قائل: قد ورد اجلمع يراد به واحد كقوله تعاىل: 

  يكذبوا إال نوحا ؟

ولكن ملا كان تكذيب  ,؟ واحد فاجلواب عن ذلك أن نقول: إن هذه اآلية قد دلت على أن املرسل إليهم كم

ألن املقصود هو التكذيب باجلنس  كذبت قوم نوح المرسلين )) ((الرسول الواحد تكذيبا جلميع الرسل قال: 



اهللا يبعث الرسل كما قال تعاىل يف بيان تكذيب أن ال ميكن  :م كذبوا جبنس الرسالة وقالواال بالواحد؛ فكأ

  )) . ما أنتم إال بشر مثلنا (( :أنتم بشر مثلنا :األمم أم يقولون لرسلهم

 ((من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن هؤالء األبرار يؤمنون بيوم القيمة ومبا يلحق الناس به من الذل واخلزي؛ لقوله: 

  وال تخزنا يوم القيمة )) .

بل إن اخلوف من  وال تخزنا يوم القيمة )) ((أن اخلوف من عذاب اهللا ال ينايف الرب؛ لقوهلم: ومن فوائدها: 

  مبا أخرب اهللا به. هألنه يزيد تصديق يزيد الرب؛ عذاب اهللا

  )) .إنك ال تخلف الميعاد ((ومن فوائد اآلية الكرمية: كمال صدق اهللا وقدرته؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ال خيلف امليعاد أبدا .

وقد  )) ون ذلك لمن يشاءإن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما د ((فإن قال قائل: يرد على هذا قوله:  

  ؟منامأي:  ) قتاتال يدخل الجنة  (توعد اهللا سبحانه تعاىل العصاة مبا يستحقون من الذنوب مثل: 

 الصدق والقدرة فإن عفوه عمن استحق العقاب ال فاجلواب: أننا مىت قلنا إن هذا النفي يراد به بيان كمال اهللا يف

هو قادر؛ ولكنه كمال فوق كمال؛ فإن العفو عن االنتقام مع القدرة كمال، قال اهللا  يعينخالفا للوعد إد يع

  إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا )) . ((تعاىل: 

استجاب مبعىن أجاب، كما قال  ))... فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم  ((قال اهللا تعاىل: 

فاستجاب  ((أي أجام اهللا؛ وقوله:  ,فهي مبعىن اإلجابة (( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة )): تعاىل

ألم   فاستجاب لهم ربهم )) ((مل يقل: فاستجاب هلم اهللا، بل قال:  ,انظر إىل هذا التلطف م لهم ربهم ))

  .استجاب هلمالذي ما زالوا يدعونه يعين فهذا الرب  ,كانوا يدعون بربنا

عمل عامل  (( :أي ال أهدر وال أفوت :أين ال أضيعأني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ))  ((

هذه  من ذكر أو أنثى )) ((بل أويف كل عامل ما يستحق؛ وقوله:  منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ))

  ؟ أن من بيانية. أيش ,بيان لعامل؛ وهلذا نقول: إن معىن من

للذكر ما ثبت  ,يعين بعضكم من بعض يف العمل والثواب؛ فأنتم جنس واحد بعضكم من بعض )) ((قوله: و 

وقال يف سورة التوبة:  بعضكم من بعض )) (( :قال هناتأمل كيف وما ثبت لألنثى ثبت للذكر؛ و  ,ثبت لألنثى

ألن املراد باآلية يف النصرة؛ فكل مؤمن فهو ويل ألخيه ناصر  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) ((

وليسوا أولياء بعضهم  المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض )) ((له؛ وقد قال يف مقابلها يف املنافقني: 

   .توىل بعضهم اآلخر خبالف املؤمننيألم أعين املنافقني ال ي ,لبعض



أقل من هذا؛ قد يستجاب هلم حال قد يستجيب اهللا عزوجل ولو ب؟ على كل هذه هي مخس مرات : الشيخ ...

  , لكن حتتاج إىل تأمل يف الواقع. ربنا ربنا :وقد يقول ,بأقل من هذا

  الوعيد هل خيلف ؟ : السائل

  . خيلف الهذا الذي خيلف لكن الوعد و  ,أي نعم: الشيخ

بعد  ))وما أنا بظالم للعبيد يبدل القول لدي ما  ((: يف سورة ق تعاىل لكن أحسن اهللا إليك قول اهللا: السائل

   ؟أن وعدهم بالنار وهددهم 

  والكافر ال خيلف اهللا وعيده؛ العاصي خيلفه كرما؛  ,كفرهمألن هؤالء مستحقون للنار ل: الشيخ

  يا شيخ ؟ على التفريق دليل ال : ما هوالسائل

  ذلك لمن يشاء )) .إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  (( :واضح: الشيخ

فهل  ,الصاحل الرجلوكذلك التوسل بدعاء  الصخرةإذا كان التوسل باألعمال الصاحلة جائز كأصحاب : السائل

   ؟ ...بعمل رجل صاحل جيوز أن يتوسل 

و توسل بالعمل الصاحل من ل ,املدعو له ه الصاحل عمل الداعي العملإىل اهللا سبحانه وتعاىل بل يتوس : هوالشيخ

للهم إن هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك قد قام بأمرك أمر ا:  ...عند  يعين لو قلت مثال , يصحاملدعو له مل

م أقول: إن هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك قا , لكن لوباملعروف وى عن املنكر فاغفر يل، هذا ال بأس به

هل  ,يت وسيلة ملغفرة اهللا له أي للداعيامله الصاحل بطاعتك أمر باملعروف وى عن املنكر فاغفر يل؛ فجعل عمل

  يصح ؟ هذا ال يصح .

  تصدق على العلماء أو طلبة علم أو ما أشبه ذلك . :هذا ال بأس به مثل ما نقول: الشيخ ...

   الوسائل الكونية ما هو الضابط فيها ؟: السائل

وسل به؛ فمثال االستشفاء بالشرع أو بالتجارب بأنه وسيلة يت نفس الشيء، الوسائل الكونية ما ثبت: الشيخ

؟ وسيلة شرعية؛ واالستشفاء  بة السوداءاحل؟ شرعية أو غري شرعية ؟ شرعية؛ واالستشفاء ب وسيلة أو ال بالعسل,

   .الكوين باألمورلكن نعرف أا أفادت؛ هذا من باب التوسل و عليه الشرع  ينصباألدوية اليت حنن جنرا ومل 

   هل تدل على الطب ؟ فاستجاب )) (( :السني يف: السائل

 ,الطلب على كما استغفر تدل  ,لطب حبسب السياقتدل على اأحيانا ما و لطلب : أحيانا تدل على االشيخ

  ر .اكبستطلب االيعين ليس معىن استكرب  ,استكرب ما تدل على الطلب

  من جباهه أو مبنزلته فما حكمه ؟ يؤ  اه الرسول الذي يقصد منه أنهجبالذي يتوسل : السائل



  ملاذا مل يقل: اللهم إين أسألك بإمياين مبنزلة نبيك عندك ؟ : الشيخ

  : اختصارا, السائل

يريدون جاه  ,ال يريدون ما قلتتراهم اه اجلالذي يتوسلون ب: ال خيتصره ألن فيه إيهاما, ولكن أكثر الشيخ

أذهب إليه  ,هذا الرجل له جاه عند امللك أتوسل به :كما تقول  ؛فهو يشفع لك يرون مادام له وجاهة ,الرسول

نقول إذا كانت نيتك صحيحة ففيما بينك وبني  ...لك جاه عند امللك أريد منك كذا وكذا  : يا فالنوأقول له

  للناس الناس ما يفهمون هذا الشيء . هالكن ال تظهر  ,ربك صحيح

  العباس مع أنه أفضل من العباس ؟ : ما السبب الذي جعل عمر يتوسل بدعاء السائل

   وضح . : ما اجلواب ؟ قال: بعم نبينا,الشيخ

  .: أليس األعمال الصاحلة تدخل يف مسمى اإلميان السائل

  : إال تدخل يف مسمى اإلميان, لكن عند التفصيل يكون اإلميان بالقلب واألعمال الصاحلة باجلوارح. الشيخ

  التفرقة بني التوسل باإلميان والتوسل باألعمال الصاحلة  : فغما وجهالسائل

  : وبالعمل الصاحل, ألن أصحاب الغار مل يتوسلوا باإلميان توسلوا بالعمل الصاحل.الشيخ

   ...: التوسل بنعمة اهللا على اإلنسان السائل

  : أليس من أفعال اهللا هذا.الشيخ

  يا رسول اهللا أغثنا كفر هذا . :أي معلوم لو أحد يقول: الشيخ ...

فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم 

نهار ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب ال يغرنك سيئاتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األ

تقلب الذين كفروا في البالد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات 

  )) . تجري من تحتها األنهار خالدين فيها نزال من عند اهللا وما عند اهللا خير لألبرار

أظن ما سبق ال حيتاج  فاستجاب لهم ربهم )) ((ان الرجيم؛ قال اهللا تباك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيط: الشيخ

   يعين أخذنا فوائدها ؟ ,إىل إعادة

  ؟  آتنا )) (( معىن: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك )) ((قوله: ولنناقش يف : الشيخ

  أعطنا؛ : الطالب

  تنا ؟ : واالشيخ



  جئنا : الطالب

  طيب.: الشيخ

   ؟ يف هذه اآلية ما مها ,اآلية وغري اآلية هي تنصب مفعولنيهذه أتى يقولون إا تنصب مفعولني ؟ يف : الشيخ

  وصولة؛ هذا أي مفعولني ؟ املاألول: ما : الطالب

  األول؛ : الطالب

  والثاين ؟ : الشيخ

  حمذوف، : الطالب

  .؟ثاين حمذوف: الالشيخ

  ؛ نا: آتنا يفاملفعول األول : الطالب

  والثاين ؟ : الشيخ

  ، املوصولةما : الطالب

  متام .: الشيخ

  واخلرب ؟  عوالن أصلهما املبتدأهل هذان املف: الشيخ

  واخلرب  : ليس أصلهما املبتدأالطالب

  واخلرب ما الذي ينصب مفعولني أصلهما املبتدأواخلرب ؟  : طيب, إذا مىت يكون أصلهما املبتدأالشيخ

  .: ظنالطالب

  متام.: ظن وأخواا. الشيخ

   ؟على رسلك ))  ((ما معىن  على رسلك )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  لسام يعين على : الطالب

  ألسنة الرسل وأيدي الرسل .: على الشيخ

   ...ما هو الذي وعدهم على لسان رسلهم ؟ : الشيخ

   أخزاه اهللا ويش معناها؟ قيل:ما معىن اخلزي ؟ يعين إذا  وال تخزنا يوم القيمة )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  فضحهم ، : الطالب

   اخلزي الفضيحة والذل . : فضحه وأذله,الشيخ

  هذه من الصفات ؟  إنك ال تخلف الميعاد )) ((قوله: : الشيخ



  السلبية؛ : الطالب

   ؟تتضمن .نعم: الشيخ

  كمال الضد؛   :؛ الثاينشيئان: األول: نفي إخالف امليعاد عن اهللا عزوجلتتضمن : الطالب

  ما هو الضد : الشيخ

   والوعد الصدق: الطالب

  وغري ؟  ,كمال الصدق: الشيخ

  .قدرة : الالطالب

   ...ملاذا قلنا إا تتضمن كمال الصدق والقدرة ؟  كمال الصدق والقدرة.  ,صح: الشيخ

والذين  ((مبعىن أجاب كقوله تعاىل: : استجاب فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

ومل يقل: اهللا؛ ألن املوقع هنا يقتضي  ربهم )) ((أي أجابوا له؛ وقوله:  استجابوا لربهم وأقاموا الصالة ))

الربوبية وهي هنا ربوبية خاصة؛ ألن ربوبية اهللا تنقسم إىل قسمني: عامة وخاصة؛ وقد اجتمع القسمان يف قوله 

ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف؛ ومقتضى  برب العالمين رب موسى وهارون )) قالوا آمنا ((تعاىل: 

الربوبية اخلاصة النصر والتأييد واللطف وغري ذلك مما يقتضي عناية خاصة؛ الربوبية هنا من أي القسمني ؟ من 

  اخلاصة .

عمل  أني ال أضيع ((ال: هذا بيان املستجاب، ما الذي استجاب ؟ ق استجاب لهم ربهم أني ال أضيع )) ((

عمل  ((بل أحتسب؛ وقوله:  هيعين ال أهدر  :ال أضيع عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ))

يعين أي عمل قل أو كثر فإن اهللا تعاىل ال يضيعه؛ وهذا كقوله  ,عمل هنا مضاف فيقتضي العموم عامل ))

وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا  ((وكقوله:  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) ((تعاىل: 

  حاسبين )) .

يعين سواء كان العامل ذكرا أو أنثى  ,هذه بيان لعامل؛ فمن هنا بيانية بيان للعامل من ذكر أو أنثى )) ((وقوله: 

.  

والمؤمنون  ((يعين يف الدعاء واستجابته؛ أما يف املناصرة فقد قال اهللا تعاىل:  بعضكم من بعض )) ((مث قال: 

لكن يف باب العمل واالستجابة هلم والثواب بعضهم من بعض ال فرق بني والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) 

  الذكر واألنثى .



 ((هذه مخسة أوصاف؛  فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا )) ((مث قال: 

أخرجوا من ديارهم  وأخرجوا من ديارهم )) ((يعين هجروا بالدهم وخرجوا منها إىل بالد اإلسالم؛  هاجروا ))

 ,إما مباشرة بأن طردوا من البالد أو بالتضييق عليهم حىت خيرجوا؛ ألن اإلخراج من البالد قد يكون مباشرة يطرد

أشد؛ ألن الثاين ميكنه أن يصرب ويتحمل  األول، األولال, وقد يكون بالتضييق عليه حىت خيرج؛ وأيهما أشد ؟ 

يطرد هذا أشد؛ وهلذا قال أهل العلم ويبقى يف بلده؛ لكن الطرد ميسك و  ,ويهرب أحيانا ,خيتفي أحيانا ,وال خيرج

فإنه ال خيرج من احلرم وال  ,فيمن فعل ما يوجب احلد من زنا أو غريه مث جلأ إىل مكة إىل احلرم خصوصا احلنابلة

عليه فال يؤاكل وال يشارب وال  ولكنه يضيق ومن دخله كان آمنا )) (( :حلد يف احلرم ألنه جلأ إليهيقام عليه ا

قيم عليك احلد فال؛ إذا هناك : اخرج لنيبايع وال يكلم حىت تضيق عليه األرض وخيرج؛ أما أن خيرج بالقوة ويقال

  . مواسطة التضييق عليهأخرجوا بالفعل يعين بالقوة واملباشرة أو من أخرجوا بمن فرق بني 

دار املستأجرة مثال الفإن  ,سواء بأجرة أو بغري أجرة ديارهم يعين اليت يسكنوا أخرجوا من ديارهم )) ((وقوله: 

  تسمى دارا لإلنسان .

كما حصل للنيب   ,يعين مع أم أخرجوا حصل هلم أذية يف سبيل اهللا أي يف دين اهللا  وأوذوا في سبيلي )) ((

صلى اهللا عليه وسلم حني كان ساجدا حتت الكعبة فذهب قوم من قريش وأتوا بسلى اجلزور ووضعوه على ظهره؛ 

  هو مل يضره لكنه أذية له؛ وفعل أيضا يف كثري من الصحابة من األذى ما هو معروف بالسرية . ,هذا إيذاء

إذا  فالقراءات وقتلوا وقاتلوا )) ((قراءة، قراءة الثانية:  ا ))لو قاتلوا وقت و  (( :يف عندي لوا ))وقاتلوا وقتِ  ((

واملعىن ال خيتلف اختالفا   وقتلوا وقاتلوا )) ((والثالثة:  لوا ))وقاتلوا وقت  ((الثانية:  وقاتلوا وقتلوا )) ((ثالث: 

 ,فهذا يعين االستشهاد )) قتلوا ((هم قاتلوا الكفار؛ وأما قوله:  ,اجلهاد عينيفهذا  قاتلوا )) ((؛ أما قوله: كبريا

قاتلوا  ((هي هي لكنها تقدمي وتأخري؛ وأما قوله: ف قتلوا وقاتلوا )) ((قتلهم الكفار يف سبيل اهللا؛ وأما قوله: 

 فالتقتيل أشد من جمرد القتل . قتلوا تقتيال )) ((فهي أشد كما قال تعاىل:  لوا ))وقت  

 فالذين هاجروا )) ((يف قوله:  خرب مبتدأ ألكفرن )) ((يف قوله:  اجلملة ))... ألكفرن عنهم سيئاتهم  ((

  ؟  ولكنها مجلة مؤكدة بثالثة مؤكدات

  الالم والقسم ونون التوكيد؛ : الطالب

  . ا حصل هلم من هذه األشياءمبأي  ألكفرن عنهم سيئاتهم )) ((: الشيخ



(( فالذين هاجروا يف قوله:  خرب مبتدأ (( ألكفرن ))اجلملة يف قوله:  (( ألكفرن عنهم سيئاتهم ... )): الشيخ

  ؟  ولكنها مجلة مؤكدة بثالثة مؤكدات ))

   الالم والقسم ونون التوكيد.: الطالب

ديار واإليذاء يف الباهلجرة واإلخراج من  ا حصل هلم من هذه األشياءمبأي  (( ألكفرن عنهم سيئاتهم )): الشيخ

وقد مر علينا أن الفرق بني مغفرة الذنوب  يكفر عنهم سيئاتهم )) ((سبيل اهللا واملقاتلة يف سبيل اهللا والقتل؛ 

تكفرها األعمال الصاحلة ويكفرها  ,وتكفري السيئات عند اجلمع بينهما أن املغفرة يف الكبائر والتكفري يف الصغائر

؟ صغائر ذنوم؛ وجيوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو أعم؛  يعين أيشألكفرن عنهم سيئاتهم ))  ((املصائب؛ 

ألا مل تقرن بالذنوب حىت نقول كل واحدة هلا معىن؛ وهذا له نظائر كثرية جتد بعض الكلمات يكون هلا معىن 

  ت بغريها .وحدها وهلذا معىن إذا اقرتن

 ألكفرن )) ((اجلملة أيضا فيها تأكيد بالالم والقسم والنون؛ فهي معطوفة على قوله:  وألدخلنهم )) ((وقوله: 

  كاألوىل .لها الرفع على أا خرب املبتدأ  فمح

, فإذا كانت باإلفراد اجلمع وأحيانا يقال باإلفرادبجنات  وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األنهار )) ((

ن أن أنواع اجلنات  جلنات؛ ويف القرآن يف سورة الرمحباجلمع فاملراد ا أنواع ا توإذا قيل ,ملراد ا مطلق اجلنساف

؟ أربعة، ورمبا يكون هناك أنواع أخرى ال نعلم ا؛ املهم أن اجلمع باعتبار األنواع واإلفراد باعتبار اجلنس؛  كم

واملادة هذه  ,ومسي بذلك ألنه جين من فيه أي يسرته ,األشجارفما هذه اجلنات ؟ أصل اجلنة البستان الكثري 

عين نة للمقاتل يأخذها ويسترت ا عن السهام؛ ومنها اجلنان ياجلومنه  ,اجليم والنون كلها دالة على السرت واخلفاء

  .متارهتسالقلب الختفائها؛ ومنه اجلنة اجلن ال

ومجعت ألا أربعة أنواع  ,األار مجع رن معروف, و اجلريا تجري من تحتها األنهار )) ((يقول عزوجل:  

فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة  ((مذكورة يف سورة القتال: 

جدر،  حتتاج إىل حفر وال إىل إقامة وال وال تنقص نضبوهذه األار ال ت للشاربين وأنهار من عسل مصفى ))

  القيم يف النونية:قال ابن 

  ؛سبحان ممسكها عن الفيضان        أنهارها في غير أخدود جرت  

من  ,؟ الثاين هو املراد هل املراد من حتت األرض أو من حتت األشجار الساترة (( تجري من تحتها ))وقوله: 

إذا أمر هذا النهر أن حتت األشجار والقصور أار مطردة لكنها ال تؤذي ألا تنقاد ألمر مالكها، تنقاد له 

  ينصرف ميينا أو مشاال فعل بأمر اهللا عزوجل؛ إذا أمره أن يقف وقف.



  الذي نصب ثوابا ؟  أحب أن أعرف ما ثوابا من عند اهللا )) ((وقوله: 

  حال؛ : الطالب

 ... والتقدير ؟ ...ي نصبه ؟ املصدر البد له من عامل مصدر ؟ طيب ما الذ ...؟ حال من أين ؟ : حالالشيخ

  حال من أين ؟ جنات ثوابا ؟ ال؛ وال حال . لكن ما الذي عمل فيه ؟ ,مفعول مطلق

  مصدر فعله حمذوف؛ : الطالب

  والتقدير ؟ : الشيخ

  ؛ : أثيبهم ثواباالطالب

  . هذا هو أقرب شيء ,أثيبهم ثوابا: الشيخ

   ...: الطالب

ألكفرن وألدخلن على  :العامل فيهإن ريب يقول , لكن املصدر غصدرعلى امل أوحال : يعين إما على الشيخ

مصدر لعامل حمذوف؛ هذا هو الظاهر أنه فشيء؛ يف النفس من هذا التكفري واإلدخال ثواب،  اعتبار أن

  األقرب.

هل ثوب  ((كما يف قوله تعاىل:   ,الثواب يطلق على العطاء الذي يعطاه اإلنسان ثوابا من عند اهللا )) ((وقوله: 

؟  ؛ ويطلق على اإلثابة اليت هي فعل املثيب؛ واألصل األول أو الثاينأي هل أعطي انوا يفعلون ))الكفار ما ك

  . ةثاباإلأن الثواب اسم ملا يثاب به كالعطاء اسم ملا يعطى؛ وقد يراد به  ,األصل األول

ألن الثواب من العظيم يكون عظيما، كقول  ,العندية هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب من عند اهللا )) ((وقوله: 

  اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ) . (النيب عليه الصالة والسالم يف الدعاء الذي علمه أبا بكر قال: 

ثواب الأي أن اهللا سبحانه تعاىل يثيبهم  ,اجلملة هذه مؤكدة ملا سبق واهللا عنده حسن الثواب )) ((وقوله: 

وهلذا جيازي احملسن حبسنته عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف   ,ند اهللاحلسن ألن هذا هو الذي ع

  كثرية .

فاستجاب لهم  ((ا سبق؛ لقوله: عزوجل بإجابة هؤالء الذين دعوا مب نأخذ من فوائد هذه اآلية: بيان فضل اهللا

. ((  

  هم .هم إال حني مسع دعاء؛ ألنه مل يثبونأخذ منها: ثبوت مسع اهللا

  ها أيضا: أن تكرار الدعاء من أسباب اإلجابة .ونأخذ من



ونأخذ منها بناء على ما سبق: أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إىل اإلجابة من الدعاء باسم آخر، ألن أكثر 

  األدعية الواردة يف القرآن جاءت باسم الربوبية .

ألن هذه الربوبية قلنا  فاستجاب لهم ربهم )) ((؛ لقوله: عناية اهللا عزوجل ؤالء األبرارومن فوائد هذه اآلية: 

  إا ربوبية خاصة .

وهذا  )) أني ال أضيع عمل عامل ((ومن فوائدها: أن اهللا يكمل األجر كامال أو يعطي األجر كامال؛ لقوله: 

 أي أجر كل ما عمل ,النفي يتضمن إثباتا؛ فإذا كان ال يضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يعطي العامل كل ما عمل

.  

من ذكر أو أنثى بعضكم من  ((ومن فوائد اآلية أيضا: استواء الذكر واألنثى يف اجلزاء على احلسنات؛ لقوله: 

  بعض )) .

ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل  (فإن قال قائل: أليس النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قال: 

  حاضت مل تصل ومل تصم ؟ من نقصان دينها أا إذا وذكر الحازم من إحداكن )

الصالة فيه فإن أجرها وأجر الرجل سواء؛ فإذا صلت امرأة بقلنا: بلى؛ لكنها إذا صلت يف الوقت الذي تطالب 

  صالة الظهر وصلى الرجل صالة الظهر فهما يف األجر سواء .

وقد قال العلماء إن اهلجرة تنقسم إىل  فالذين هاجروا )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة اهلجرة؛ لقوله: 

  :أقسام

و الذي قام بفعل ه القسم األول: هجر ما حرم اهللا؛ فإن املهاجر من هجر ما ى اهللا عنه؛ وهذا يعين أن املهاجر

  .الواجبات وترك احملرمات

ي اليت يكون فيها هذه هاهلجرة من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم، كما فعل املهاجرون من مكة إىل املدينة؛ و  :ثاينال

  .يف القرآن املدح الذي جاء

شعائر التقام فيها  ,إسالميةامة؛ فإن بعض البالد تكون بالدا والثالث: اهلجرة من بلد الفسق إىل بلد االستق

ولكنها بالد فسق من جهة  ,ينادى فيها باألذان وتقام اجلماعات وتقام اجلمعات فهي بالد إسالم ,سالميةاإل

   اإلنسان منها إىل بلد االستقامة. فيهاجر ,لكثرة املعاصي والفواحش وغريها يف هذا البلد أخرى

ما هو الواجب من هذه األنواع الثالثة؛ نقول أما األول وهو ؟ هجر ما حرم اهللا فهو واجب على كل  فلننظر

املهاجرة من بلد ؟ ثاين وهو أن يهجر ما حرم اهللا؛ وأما الجيب عليه حىت يف بالد اإلسالم املستقيمة  ,إنسان

وإن كان  ,إن كان قادرا على إظهار دينه مل جتب اهلجرة :الكفر إىل بلد اإلسالم؛ فإن العلماء رمحهم اهللا يقولون



م  ومينعون املسلمني من إقامة شعائر دينه ,عاجزا وجبت عليه اهلجرة؛ فإذا كان يف بالد حيبسون احلريات

إن كان يف بلد جرة هنا واجبة، واجبة؛ ألن املسلم ال يقدر على إظهار دينه؛ و اجلماعة مثال فاهلكالصلوات يف 

أحسن مما لو بقي؛ كذا ؟ إذا  و أكمل ولكن مع هذا نقول هي  ,حرية فإن اهلجرة ليست بواجبةتعترب نفسها بلد 

عليه جيب  أصالكانت متنع من إظهار الدين وجب عليه اهلجرة حىت لو كان من أهلها، لو كان من أهل البلد 

  اهلجرة.

هذه  ,فال جتب اهلجرة لكن اهلجرة أكمل خوفا من الفتنة؛ الثالث: اهلجرة من بلد الفسق إىل بلد االستقامة ... 

جتب عليه  وإن كان ال خيشى مل ,فيها تفصيل أيضا إن كان خيشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه اهلجرة

ه أحسن وأنفع البالد بالد الفسق بقاؤ  إذا كان يدعوا إىل اهللا قد يكون يف هذه ,ه أحسناهلجرة ورمبا يكون بقاؤ 

  إذا كان يدعوا إىل دين اهللا عزوجل .

وكذلك ))  وأخرجوا من ديارهم ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلخراج من الديار سبب لتكفري السيئات؛ لقوله: 

  وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا )). ((أيضا قوله: 

  لكن لو قال قائل: إن التكفري مرتب على كل األوصاف اخلمسة ؟

ل وصف منها تأثريا يف فاجلواب عن ذلك أن نقول: إن تعليق التكفري ذه األوصاف اخلمسة دليل على أن لك

ال التأثري لكل واحد منها ما صح أن تكون تكفريا للسيئات؛ وهذه فائدة مهمة؛ ألن بعض اادلني احلكم؛ ولو 

نعم إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن  :إن احلكم مرتب على أسباب مخسة أو أكثر؛ فنقول :يقولون قد

ال أن له تأثريا ما ترتب احلكم أصال؛ ألننا إذا قلنا رقم , ولو هذه األسباب يدل على أن لكل واحد منها تأثريا

مل يثبت احلكم؛ فإذا  ,رقم أربعة ما فيه تأثري ,تأثري رقم ثالثة ما فيه ,ورقم اثنني ما فيه تأثري ,واحد ما فيه تأثري

  . يقوى على حصول احلكم وقد ال يقوى إال على حصول بعضهقد قلنا كل واحد له تأثري لكن 

جتري من حتت أشجارها  تجري من تحتها األنهار )) ((يف قوله تعاىل: قلنا شيخ أحسن اهللا إليك ! : السائل

   من حتتها حقيقة ؟ملاذا مل نقل إا وقصورها 

  ؛ األا لو كانت حتت األرض ما انتفعوا : الشيخ

  : هي حتت األرض يف أماكن مث تظهر فوق األرض يف أماكن السائل

  يعين حيفرون بئرا ؟ : الشيخ

حتت األرض ويف أماكن يكون مكشوفا يف مناطق يكون فيها ال ما حيفرون جيري اهللا عزوجل هكذا النهر : السائل

   ؟ اقعوهذا و 



لكن يف اجلنة أارها على سطح األرض؛ وهذا مثل قوله أحيانا يقول: من حتتهم  ,هذا واقع يف الدنيا: الشيخ

  أي من حتت أقدامهم لكنها على سطح اجلنة . تجري من تحتهم األنهار )) (( :األار

   هل املهاجرة اسم مفاعلة ؟ ))... فالذين هاجروا   ((يف قوله تعاىل: : السائل

يعين كلمة فاعل ال  ,نعم، كلمة فاعل ال تكون دائما من باب االشرتاك، أرأيت سافر ؟ ما فيه اشرتاك: الشيخ

، صحيح أن األصل يف املفاعلة أن تكون من شيئني، من فاعلني اتدل على أنه البد من اشرتاك شيئني فصاعد

  لكن ما هو الزم . ,فأكثر

 ألكفرن عنهم سيئاتهم )) ((: بعد األعمال أم أوذوا يف سبيل اهللا وهاجروا وقتلوا قال تعاىلاهللا قوله : السائل

   ؟ ...الصغائر هنا هل املراد بالسيئات ف

 (( :قلنا هذه ال جنزم ا أا صغائر ألا مل تقرن بالذنوب، اآلية السابقة ,حنن قلنا يف نفس الشرح ,رمبا: الشيخ

لكن يف اآلية هذه ما ذكر  صغائر؛الهنا يتعني أن تكون السيئات هنا  سيئاتنا )) فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا

  الذنوب فيحتمل أن تكون عامة .

   ما هو املعىن ؟ قتلوا وقاتلوا )) ((قراءة:  : علىالسائل

هل  وقاتلوا ))قتلوا  (( :قاتلوا هم مث قتلوا لكن افال إشكال فيه قاتلوا وقتلوا )) (( :أفهمتم ؟ يقول أما: الشيخ

ال تستلزم الرتتيب هذه من جهة، من جهة أخرى أن توزع يعين بعضهم قتل  إذا قتلوا يقاتلون بعد أن قتلوا ؟

  وبعضهم قاتلوا ومل يقتل .

   بالنسبة للهجرة هل تكون من البلدة أو البالد كلها ؟: السائل

ربه من له ما قا ن البلد الذي يسكنه مساوفرضنا أ األصل أن العربة بالبلد الذي يسكنه فقط؛ لكن لو: الشيخ

  ن املنطقة .البالد صار البد أن خيرج ع

: بعض العلماء يقولون البلد الذي ال يوجد فيه ولو عامل واحد وبلد إسالمي يهجر, ما صحة هذه املقولة السائل

  ؟ 

بعض العلماء يرى وجوب  :عامل إسالمي ؟ ويش تقولون ؟ يقول رة من بلد ليس فيهاهلججتب يعين : الشيخ

عامل لكن يعرفون  اهذا ما هو صحيح؛ قد ال يكون فيه ,ما هو الزم اهلجرة من بلد ليس فيه عامل إسالمي ؟

  األحكام اليت تلزمهم .

ذنوب واملعاصي ألنه خص بعد ذلك هجران ال هي )) (( فالذين هاجروايف قوله تعاىل: يتعني هل : السائل

  )) ؟ رهم من ديا وأخرجوايقول: (( 



  والذي أخرج خرج بغري اختياره . ه,الفرق بينهما أن املهاجر خرج باختيار : الشيخ

: الشيخ ؟ ))... ألكفرن عنهم سيئاتهم وألدخلنهم  (( :اجلزاءعليه يرتتب لو فعل عمال واحدا هل : السائل

  ال، يكفر عنه بقدر ما عمل. 

هم عن صالتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون فويل للمصلين الذين  ((قوله عزوجل: نفس : السائل

   ؟ له ويليعين لو عمل عمال واحدا  الماعون ))

ت فهذه أوصاف هلا تأثري فيه جمتمعا؛ إذا كان يعين إذا رتب احلكم على أوصف,له ويل بقدره؛  ,بقدره: الشيخ

  وإن كانت غري جمتمعة ثبت من احلكم بقدر ما حصل . ,ثبت احلكم كله جمتمعة

  يف العمل أو يف االستجابة ؟  (( بعضكم من بعض )): قوله: السائل

يعين ال يستجيب للذكر فقط بل للذكر  ,يعين معناه أم إذا دعوا اهللا عزوجل استجاب للذكر ولألنثى: الشيخ

ا يفضل , من كل منهما يشرتكان فيها يف الثوابالعمل األعمال الصاحلة املطلوبة موأيضا قلنا إنه حىت  ,واألنثى

بعضكم من بعض يعين أنكم .. ليس بالزم أن نقول إا مثله, . هعلى األنثى يف الثواب يف عمل عمال الذكر

  شيء واحد .

   ؟ ...به مانع من موانع إجابة الدعاء فهل  قاممن : السائل

  الدعاء فالواجب أن يزيل هذا املانع؛ إجابة إذا كان به مانع من موانع : الشيخ

  : أحيانا يصر عليه ؟ لسائل  ا 

  أقول خيشى أن ال يستجاب له؛ : الشيخ

  : يقول أنا ال يعلم أنه واقع يف هذا احملرم كأكل الربا ؟ السائل

  الدعوة فامتنع عنه؛  : طيب, إذا كنت تعلم امتنع عنه, إذا كنت تريد أن تكون جمابلشيخا

  , : ما نقول له امتنع عن الدعاء ألن فيه استهزاء باهللالسائل

  امتنع أنت عن هذا احملرم ليستجاب لك . :، نقول: الالشيخ

وقد بسطنا القول يف  ))... فالذين هاجروا  ((كلها سبب لتكفري السيئات وإدخال اجلنات؛ لقوله تعاىل:  ...

  ن بعض وإن كان بعضها يلزم من بعض.الفرق بني هذه األوصاف وأن بعضها خيتلف ع

  أن اإليذاء يف سبيل اهللا يزداد اإلنسان به أجرا، يزداد اإلنسان به أجرا . ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:

ويتفرع على هذه القاعدة: أنه ينبغي لإلنسان أن يصرب على اإليذاء يف سبيل اهللا مادام ينتظر األجر به؛ ألن 

  اإلنسان كلما علم أنه ينال أجرا وثوابا بإيذائه فإنه البد أن يصرب عليه .



  وقاتلوا )) . ((ية الكرمية: فضيلة القتال يف سبيل اهللا؛ لقوله: من فوائد اآل

يف سبيل  ومن فوائدها أيضا: فضيلة القتل يف سبيل اهللا إذا قتل إنسان؛ ومعلوم أن القتل يف سبيل اهللا من الشهادة

  اهللا .

خوذ من السرت, ومنه الكفر مأمن فوائد اآلية الكرمية: أن األعمال الصاحلة تكفر ا السيئات أي تسرت؛ ألن 

فلهذا  ,ويسمى باللغة العامية الكافور الغالف الذي يكون على طلع النخل ألنه يسرته ,لوعاء طلع النخل الكفراء

  مسي السرت السيئات باحلسنات مسي تكفريا .

اخلمس  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا سبحانه وتعاىل ضمن ضمانا مؤكدا هلؤالء الذين اتصفوا ذه الصفات

تكفري السيئات؛ والضمان الثاين: إدخال اجلنات؛ وهذا الضمان مؤكد بثالثة  :ضمنهم ضمانني؛ الضمان األول

  نون التوكيد نعم . :ثالثالو  وألدخلن, ألكفرن )) ((مؤكدات؛ األول يا عبد اهللا ؟ 

وألدخلنهم جنات تجري  ((لعمل هلا؛ لقوله: ق إىل اجلنة ليزداد اإلنسان قوة يف اومن فوائد اآلية الكرمية: التشوي

ألا أي البساتني  ,واجلنات يف األصل يف اللغة العربية هي البساتني الكثرية األشجارمن تحتها األنهار )) 

  أي تسرته وتغطيه؛ فيستفاد منها التشويق إىل هذا الثواب العظيم . ,الكثرية األشجار جتن من فيها

والتحت ال يكون إال مبقابل الفوق العايل  من تحتها )) ((أن يف اجلنة قصورا؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية:

  وهو كذلك .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اجلنة فيها عدة أار؛ وهي جمملة هنا مفصلة يف سورة القتال؛ فهي يف سورة القتال 

لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة  أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن (( :مفصلة على أا أربعة

  للشاربين وأنهار من عسل مصفى )) .

وليس هلم املنة على اهللا بعملهم؛  ,ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هذا اجلزاء مثوبة هلم من اهللا؛ فلله فيه املنة عليهم

ولكنه بفضله جعل  ,م دون ذلكولو شاء اهللا مل يثبهم، ولو شاء اهللا ألثا ثوابا من عند اهللا )) ((لقوله تعاىل: 

  ثوابا من عند اهللا )) . (( :الثواب هلم هذا الثواب العظيم

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل عظم هذا الثواب؛ من أين تؤخذ يا صاحل ؟ اإلشارة إىل عظم هذا الثواب ؟ 

إذا كان ذلك تعظم حبسب واهبها؛ ف, واهلبة وذلك ألن العطية تعظم حبسب معطيها )) من عند اهللا ((من قوله: 

  من عند اهللا كان هذا دليال على أنه ثواب عظيم؛ ألن الثواب من العظيم عظيم .



حسن  (( :وحده واهللا عنده )) ((قى حسن الثواب إال من اهللا؛ لقوله: لتومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ي

اك من ثواب اخللق فإنه لن يكون مثل ثواب اهللا؛ ألنه مهما أت ,فال تذهب تتلقى الثواب من عنده الثواب ))

   إمنا هو عند اهللا وحده,فحسن الثواب 

 ((إذا قال: ف استفدنا منه عظم الثواب من عند اهللا )) ((قال:  ملاويف هذه اجلملة تأكيد لعظم هذا الثواب؛ ألنه 

الثواب ثواب عظيم وأنه أحسن  أن هذا ,ما سبقأخرى تأكيد استفدنا أيضا فائدة  واهللا عنده حسن الثواب ))

  . واهللا عنده حسن الثواب )) (( :مثوبة يثاب ا اإلنسان

على  ذهب بعض العلماء أنه كلما جاءت العندية فهي دليل ,هل يستفاد من هذه اآلية الكرمية: علو اهللا ؟ نعم

الذين عند ربك ال  إن ((ع ليست واضحة، يف بعض املواضع واضحة مثل قوله: العلو؛ ولكنها يف بعض املواض

لكن يف  ,فهنا الفوقية واضحة ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته )) ((ومثل قوله:  يستكبرون عن عبادته ))

  مثل هذه اآلية ليست ظاهرة جدا .

 ال يغرنك تقلب الذين كفروا في البالد )) ((هذه شرحناها أو ال ؟ قال اهللا تعاىل:  ال يغرنك )) ((مث قال: 

  والوقت قد انتهى اآلن ؟ نأخذ درس جديد ؟

ناهية؛ ولكن سيقول قائل: كيف تكون ناهية والفعل  ال يغرنك )) ((ال خيفى أن ال يف قوله:  ال يغرنك )) ((

ألن النون هي آخر الفعل ؟ واجلواب على هذا أنه إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل  ال يغرنك )) (( :مفتوح

مبنيا على الفتح؛ فإن اتصلت به لفظا ال تقديرا  ، إذا اتصلت به لفظا وتقديرا صارالفتح املضارع صار مبنيا على

فهنا نون التوكيد متصلة باملضارع لكن لفظا ال تقديرا؛  ثم لتسألن يومئذ عن النعيم )) ((مل يكن مبنيا مثل: 

لني: إذا اتصلت به نون النسوة أو نون مل ينب إال إذا اتصلت به نون النسوة؛ فاملضارع يبىن يف حا وإذا مل تتصل به

  التوكيد لفظا وتقديرا؛ 

اخلطاب هنا حيتمل أن يكون للرسول صلى اهللا عليه وسلم وحيتمل أن يكون لكل من  ال يغرنك )) ((وقوله: 

أنه إذا كانت اآلية حتتمل معنيني متباينني لكن ال يتناقضان محلت  يتأتى خطابه؛ والقاعدة عندنا يف التفسري

ألن األخص يدخل يف األعم وال عكس؛  ,وإذا احتملت معنيني أحدمها أعم محلت على األعم ,عليهما مجيعا

لكل  وإذا قلنا إن اخلطاب عام ,فهنا إذا قلنا إن اخلطاب خاص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجنا عنه بقية األمة

, يعين ال من يتأتى خطابه صار شامال للرسول صلى اهللا عليه وسلم ولغريه؛ وعلى هذا فيكون اخلطاب هنا عاما

  ي الذي ترى تقلب الكفار يف البالد ال يغرك هذا.يغرنك أيها الرائ



وتقلبهم  ,آخر يعين ترددهم يف البالد وتقلبهم من بلد إىل ,التقلب يعين الرتدد تقلب الذين كفروا )) ((وقوله: 

حيصل هو قد فهذا ال يغرنك؛ ووجه الغرور الذي  ,الصناعات ويف غريها مما فتح اهللا عليهمأنواع يف التجارات ويف 

أو يظن أن إعطاء اهللا إياهم هذا  ,أن اإلنسان قد يغرت ذا الذي أعطاهم اهللا عزوجل فيصنع مثل صنيعهم

أنكر ما عليه مل ميكنهم من التقلب يف البالد؛ وعلى هذا فيكون ولو  ,الشيء دال على أنه ال ينكر ما هم عليه

لو كان  :ألنه يقول ,وجه الغرور من وجهني، فيكون الغرور من وجهني؛ الوجه األول: ظن أن ما هم عليه حق

 أن يفعل مثل فعلهم؛ كما اخندع كثري من الناس اليوم، حيث :باطال ما مكنه اهللا تعاىل من هذا التقلب، الثاين

تزام بالدين ظنوا أن الكفار وصلوا إىل ما وصلوا إليه من أجل حتللهم من دينهم ـ والعياذ باهللا ـ فصار يرى أن اال

هذا التقلب ولو كان ما من أن اهللا مكنهم ؟ ر؛ إذا وجه الغرور يتجه أو له وجهان؛ وجهه قسبب للتأخر والتقه

هم ظنا منه أن ما فعلوه سبب هلذا التقلب واالتساع يف هم عليه باطال مل ميكنهم؛ الثاين: أن يفعل مثل فعل

وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي  ((غريها؛ واحلقيقة أن هذا ال يغر املؤمن ألن اهللا قال يف كتابه: و التجارات 

والذين كفروا  ((ويقول اهللا تعاىل:  لهم خير ألنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ))

هذا ليس إال زيادة حسرة يف ما  ,فال تغرت سنستدرجهم من حيث ال يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ))

  عليهم.

   البالد مفرد أو مجع ؟ تقلب الذين كفروا في البالد )) ((وقوله: 

  مجع؛ : الطالب

  وجيمع البلد على بلدان . ,واملفرد بلد ,؛ إذا البالد مجع: واملفرد ؟ بلدالشيخ

ويرحبون كلما يتجرون  ,تقلب يف البالد ؟ يذهبون من هذا البلد إىل هذا البلد يتنقلون يف أمن وطمأنينةكيف ال

  فيغرت اإلنسان بذلك . ,التجارة من بلد إىل آخر محلت

مبتدأ حمذوف والتقدير: هو متاع، هو أي تقلبهم متاع قليل؛ واملتاع ما تكون : خرب متاع متاع قليل )) ((قال: 

به املتعة سواء كانت متعة نفسية أو متعة جسدية؛ وكل متعة أضيفت إىل الدنيا أو إىل الكفار فهي متعة جسدية،  

متاع  ((فقوله:  م ))؛والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى له ((كما قال اهللا تعاىل: 

واملتعة نوعان: متعة قلبية روحية وهذه ال تكون إال  ,خرب مبتدأ احملذوف؛ واملتاع ما حتصل به املتعة قليل ))

متعة جسدية يشرتك فيها اإلنسان والبهائم وهي ما يه من اإلميان؛ و يتمتع بذكر اهللا ومبا أنعم اهللا عل ,للمؤمن

قليل يف زمنه أو قليل يف كميته أو يف كيفيته  متاع قليل )) ((؛ يقول: غري ذلكصل للجسد من اللذة والنعيم و حي

ال يدري اإلنسان مىت ينتهي؛ الذي وهو عمر اإلنسان ذلك العمر اهول  ,؟ يف كل شيء؛ الزمن قليل حمدود



لتمتع يف هذه الدنيا ن قد حيرم اقليل أيضا يف الكمية ألن اإلنسان ال ميلك كل شيء؛ قليل يف الكيفية ألن اإلنسا

 قد حيرم بفقد بعض األشياء  واهللا أعلم ., أمراض تعرتيه وال يتمتع اب



(( لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار  : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

خالدين فيها نزال من عند اهللا وما عند اهللا خير لألبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم 

أولئك لهم أجر عند ربهم إن اهللا سريع وما أنزل إليهم خاشعين هللا ال يشترون بآيات اهللا ثمنا قليال 

  الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ))

ال هنا ما (( ال يغرنك تقلب الذين كفروا في البالد )) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  إعراا ؟ 

  ؛ : نافيةالطالب

  والناهية جتزم ؟  ,الفعل معها وهي ناهية ب كيف نصبيط: الشيخ

  ؛ الثقيلة فهو مبينفعل املضارع نون التوكيد الاتصلت ب: الطالب

  ضارع مبين على الفتح يف حمل جزم؛يغرن فعل مال معرب, وهلذا نقول:  : فهو مبينالشيخ

   ؟ (( ال يغرنك ))اخلطاب يف قوله: : الشيخ

  والناس أمجعني؛ للنيب : الطالب

   اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه هو الذي نزل عليه القرآن ؟لو قال قائل: : الشيخ

  ؛ اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم يصح أيضا أن  : هوالطالب

   الثاين ؟ :لكنه قال قائل: الشيخ

  مقدم على اخلاص؛  : نقول هذا خاص والعامالطالب

  هذا حمتمل لكن محله على العموم أوىل لدخول اخلصوص فيه .نقول : الشيخ

  ما هو املتاع القليل الذي ذكر ؟  متاع قليل )) ((قوله: : الشيخ

  به املتعة؛  يكوناملتاع ما : الطالب

  تقلبهم يف البالد متاع قليل. املتاع القليل تقلبهم يف البالد,واملراد ب: الشيخ

   قليل يف أيش ؟ :؟ السؤال حنن قلنا إنه قليل يف: الشيخ

  ؛ : قليل يف الكمية والكيفيةالطالب

  حنن ذكرنا غريها ؟  ,وغري ؟ ال، غري فيه: الشيخ

  يف املدة؛ : الطالب

  قليل يف زمنها، كميتها، يف كيفيتها .: الشيخ



  ؟  مأواهم جهنم )) ((ما معىن قوله: : الشيخ

  ما درسنا؛ : الطالب

  بس ؟ نعم .: الشيخ

مأواهم جهنم، وأتى  يعين مث بعد هذه املتاع القليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد )) ((ل اهللا تعاىل: قا: الشيخ

املدة يف هذه احلياة فإن مآهلم هذا املآل اخلبيث م رتاخي لإلشارة إىل أنه مهما طالت دالة على ال بثم وإن كانت

 أي املصري الذي يصريون إليه هي مبعىن ما يأوي إليه اإلنسان فهو اسم مكان، اسم مكان :ـ والعياذ باهللا ـ واملأوى

أو من اهللا وإياكم منها ـ ومسيت بذلك قيل: ألا مشتقة من التهجم  جهنم اسم من أمساء النار ـ أعاذناجهنم؛ و 

اسم من أمساء النار فهو غري نه اسم أعجمي وأصله كهنام لكن عرب إىل جهنم وهو اجلهمة وهو السواد؛ وقيل: إ

  مشتق؛ وأيا كان فهو اسم من أمساء النار .

الفاعل هو املهاد فوله فاعل وله خمصوص؛  ,يرفع الفاعل بئس فعل من أفعال الذم وبئس المهاد )) ((

ر، ا احتاج النحويون إىل هذا التقدير ألن املهاد غري النا, والتقدير: وبئس املهاد هي؛ وإمنواملخصوص حمذوف

، واملخصوص بالذم من ذكر خمصوص بالذم غري فاعل الفعلفكان البد  ,والذم ألي شيء للنار ,املهاد غري النار

مقرا له، املهاد ما يكون مهدا لإلنسان أي أي وبئس املهاد هي؛ هذا ما قدره أهل العلم؛ و  ,هو الضمري احملذوف

  مقرا تستقرون فيه .أي  :مهدا الذي جعل األرض مهدا )) ((ومنه قوله تعاىل: 

ال  ((يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد أوال: ي اإلنسان أن يغرت مبا أويت الكفار من النعم والرفاهية؛ لقوله: 

  يغرنك تقلب الذين كفروا في البالد )) .

ومشاال ليس دليال ومن فوائدها أيضا: أن ما يعطيه اهللا العبد من الرخاء وسعة الرزق واالنطالق يف األرض ميينا 

  وإمنا املقياس برضا اهللا عن عبد هو اتباع العبد لشرع اهللا . ,على رضاه عن العبد

ونبلوكم  ((له؛ كما قال تعاىل:  فتنةالنعم عليه  بإغداقومن فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل قد يستدرج املرء 

ون فتنة هلم ليستمروا الد كما يشاؤ من التقلب يف الب لكفارووجه ذلك أن اهللا مكن هؤالء ا بالشر والخير فتنة ))

وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم  ((ـ والعياذ باهللا ـ كما قال تعاىل:  , فيكون ذلك شرعلى ما هم عليه

  خير ألنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما )) .

حيانا لريجع إليه خبالف الكافر؛ وإمنا قلت ذلك لئال ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املؤمن يضيق اهللا عليه يف الرزق أ

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض  ((يقول قائل: أفليس قد قال اهللا: 

أن يرجعوا  إن املؤمنني هم الذين يبتلون بالضراء من أجل :نقول ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )) ؟



ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم  (( عزوجل، إىل اهللا

  م الدنيا ويعطون ما يريدون لتكون جنتهم دنياهم خبالف املؤمنني .هل أما الكفار فقد متهد يرجعون ))

زمنه يف كميته ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الدنيا مهما أعطي اإلنسان فيها من نعيم فإا متاع قليل، قليل يف 

لموضع سوط أحدكم في الجنة  (يف كيفيته؛ لكن اآلخرة، اآلخرة بالعكس، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

خير من الدنيا وما فيها )  ( ،قليلو مرت ط مرت أو السو  ,سوطالموضع  ,اهللا أكرب خير من الدنيا وما فيها )

؛ وإىل هذا وهو موضع السوط ، خري من كل الدنيا من أوهلا إىل آخرها وما فيهاليست الدنيا احلاضرة عندك فقط

براهيم قى إن هذا لفي الصحف األولى صحف إبل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأب ((يشر قوله تعاىل: 

  وموسى )) .

ويفتحون  ,عب أعداء املسلمني باملسلمني، حيث يغروم بوسائل الرتفيهد هذه اآلية الكرمية: احلذر من لمن فوائو 

وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة والكرامة؛ فإن هذه  ,عما خلقوا له من عبادة اهللا ليلهوهم هلم وسائل الرتفيه

جتد حبا منتفخا لينا  ,واحلب املسموم للدجاج تغرت به ,الوسائل الرتفيه هي يف احلقيقة حب مسموم للدجاج

نا فتحوا علينا أبواب الرتفيه من  فهكذا أعداؤ ها؛ يقطع أمعاءولكنه بسرعة وتبتلعه بطرف زقومها فتفرح به وتأخذه 

عبادة ه من ما خلقنا ل وننسى ,ليس لنا هم إال الرفاهية :كل ناحية من أجل أن ننغمس يف هذه الرفاهية ونقول

ال يغرنك تقلب  ((وليس ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة واملصاحل؛ تؤخذ من هذه اآلية:  ,اهللا

  الذين كفروا في البالد متاع قليل )) .

ال ميكن أن  ثم مأواهم جهنم )) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال ميكن للكافر أن يدخل اجلنة؛ لقوله: 

  ة أبدا؛ ألم كفار .تكون مأواهم اجلن

ومن فوائد اآلية الكرمية: إشارة إىل أن هذا النعيم الذي يدركونه يف الدنيا سوف ينسى؛ مباذا ينسى ؟ ذا املأوى 

أنه يؤتى بالرجل يوم القيمة بأنعم أهل (  :النار نسوا كل شيء، كما جاء يف احلديثهو السيئ؛ إذا كان املأوى 

ال ما  :هل رأيت خيرا قط ؟ فيقول :فيقال ـ فيغمس بالنار غمسة واحدةورفاهية يعني أكثرهم نعمة ـ  الدنيا

, ألنه يأتى يف الدنيا من نعيم تنسيه كل ما حصل له ,الواحدة ةالغمس ؟ ألنه تنسيه هذه ملاذا؛ ) رأيت خيرا قط

هل رأيت  :فيقال ـ فيغمس في الجنة غمسةأي أشدهم بأسا ـ ويؤتى بأبأس أهل الدنيا ( ؛ بأنعم أهل الدنيا

حلظة كل ما حصل له يف الدنيا من بئس هو ذا النعيم الذي  هألنه نسي ؛) ما رأيت شرا :شرا قط ؟ فيقول

وفقر وأذى؛ وهذه احلقائق حنن نؤمن به لكن الغفلة تستويل علينا وكأا مل تأت، كأا مل تأت، نكون يف سكرة ـ 

رجعنا إىل هذه احلقائق ومتشينا على مقتضاها حلصل لنا خري كثري،  اهللا العافية ـ نكون يف سكرة وإال لو لنسأ



السكرة مبحبة الدنيا وإيثارها على اآلخرة تنسينا هذا؛ الصحابة رضي اهللا عنهم بالصدمة اليت حصلت هلم مبوت 

ن قبله وما محمد إال رسول قد خلت م ((النيب عليه الصالة والسالم نسوا آيات من القرآن، نسوا قوله تعاىل: 

شا عند الصدمات ىت جاء صديق هذه األمة وأثبتها جأح الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ))

قائق وال نشعر ا ولكن احلهذه  ننسىاحلقيقة  إننا يفوكأا مل تكن نزلت؛ فأقول  ,أبو بكر وتالها على املنرب

ولكن أىن له ذلك  ,اإلنسان أنه استغل وقته بطاعة اهللا سيأيت الوقت الذي يشعر اإلنسان ا، إذا حل األجل متىن

  يف أعمالنا ـ .ولكم ال ميكن أن يؤخر حلظة واحدة عن الوقت املقدر ـ فنسأل اهللا تعاىل أن يبارك لنا 

من فوائد اآلية الكرمية: قبح أو بيان قبح هذا املأوى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ))  (( يقول اهللا عزوجل:

نسأل اهللا لنا  هذا يدل على قبح مأوى أهل النار,و  وبئس المهاد )) ((سوأ الثناء فقال: أثىن عليه بأ ألن اهللا

  ولكم السالمة منها .

لكن الذين  ((هنا قد يقول قائل: ما وجه جميء االستدراك يف هذه اآلية:  )) ...لكن اتقوا ربهم  ((مث قال: 

، دخوله فيما سبق؛ فأنت مثال تقول: قام القوم لكن فالن مل يقمألن االستدراك إمنا يكون فيما يتوقع اتقوا )) 

ما وجه االستدراك ؟ وجه االستدراك أن  لكن الذين اتقوا ربهم )) (( :؛ فهناممن يتوقع أن يكون فيهم قائم

بني ما عند اهللا؛  يكن ذلك حائال بينهم و الذين اتقوا رم لو حصل هلم من الدنيا مثل ما حصل هلؤالء الكفار مل

تقلب املؤمنني يف البالد كتقلب الكفار؛ أليس كذلك ؟ فهل يكون مأوى املتقني كمأوى الكافرين يعين قد حيصل 

فاالستدراك هنا من ألطف ما يكون لئال يظن الظان أن اهللا لو  لكن الذين اتقوا ربهم )) ((؟ ال؛ وهلذا قال: 

لكن الذين  ((فبني أنه لن يفوم، قال:  ,يتقلبوا يف البالد تقلب الكفار لفام ما عند اهللا مكن للمؤمنني أن

  اتقوا ربهم )) .

التقوى متر بنا كثريا وأحسن ما فسرت به أا: اختاذ ما يقي من عذاب اهللا بفعل أوامره و  الذين اتقوا ربهم )) ((

 ((اذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقوله: واجتناب نواهيه، هذا أمجع ما قيل يف التقوى، اخت

ومل يقل: اتقوا اهللا، إشارة إىل أن ربوبية اهللا هلم ربوبية خاصة أعام فيها على التقوى ووفقهم  الذين اتقوا ربهم ))

فهي ربوبية ن )) رب موسى وهارو  (( :بعض األنبياء مثلل كربوبيتههلا فكانت ربوبيته هلم ربوبية خاصة م،  

  خاصة ال يشركهم فيها أحد.

املعىن نقول: لكن حرف استدراك؛ عاملة أو  معرفةإذا رجعنا إىل اإلعراب بعد  ))... اتقوا ربهم لهم جنات  ((

  األول.  خرب املبتدأرب واملبتدأ واخل ,خربمبتدأ و  لهم جنات )) (( مبتدأ الذين )) ((غري عاملة ؟ غري عاملة ؛ 



جنات مجع جنة وأصلها ؟ البستان الكثري األشجار؛ مسي بذلك  جنات تجري من تحتها األنهار )) لهم ((

ألنه جين من كان فيه أي يسرته؛ ولكننا ال نفسر جنات أو جنة اليت يف القرآن واليت يريد اهللا ا جنة اخللد ال 

اجلنة نزوال كثريا،  رغبتهم يفعامة لنزلت ألنك لو فسرا هذا التفسري عند ال ,نفسرها ذا التفسري عند العامة

فيه أشجار وفيه خنيل وفيه كذا وفيه كذا؛ لكننا نقول عند العامة اجلنة هي  ,أحسن منها فالينالبستان ال :لقالوا

؛ وأعتقد أنك ا ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشرهفي ,اهللا تعاىل للمتقني هاالدار اليت أعد

؟ ما  ؛ هذه األشجار والنخيل لقالت: مالك عقلاجلنة البستان الكثري :عند عجوز من عجائزنا فقلتلو فسرا 

هي اجلنة هكذا؛ ألا تتصور اجلنة فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر؛ وإذا قلت هي 

ينبغي لطالب العلم أن  :نا أقولكل يعرفها؛ وهلذا أ  األشجار والنخيل ويش تتصور ؟ كل رآهاالبستان الكثري 

 :العقول وال خيالف النصوص؛ فإذا قلت عند العامة يوافقولكن إذا خاف فتنة فنفسره مبا  ,يفسر القرآن مبعناه

 ,اجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل للمتقني وفيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

؟ نأيت إىل املادة يت ذاوملاذا مس ,ما معىن اجلنة :ما تتكلم مع طالب العلم يقولفالتفسري هذا صحيح؛ لكن عند

أن نقول إن  , ولناهي يف األصل البستان الكثري األشجار , فتقول:اجليم والنون جند أا كلها تدل على االستتار

كما نقلت الصالة والزكاة   ,نياجلنة يف األصل هي هذا املعىن لكن نقلت شرعا إىل الدار اليت أعدها اهللا للمتق

  واحلج والعمرة إىل معناها الشرعي.

يدل على علو  من تحتها )) ((سبق لنا أن قوله:  )) لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ((

 ...، اجتري حيث شاء صاحبه ق,وأا جتري بال أخدود وبال شق سا ,قصورها وأشجارها، وأن األار أربعة

  خليج منه أو إىل ساق منه يتجه حيث يشاء، ويف ذلك يقول ابن القيم يف النونية: 

  أنهارها من غير أخدود جرت    سبحان ممسكها عن الفيضان؛

  أسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أهلها؛ 

ما قال اهللا تعاىل ك  ،ن فيها؛ إىل مىت ؟ أبدااخللود هو البقاء أي باقو من تحتها األنهار خالدين فيها ))  ((يقول: 

  )). خالدين فيها أبدا (( :أخرى متعددةيف آيات 

  حال كون هذه اجلنات نزال. :أي ,منصوبة على احلالهذه  :نزالنزال من عند اهللا ))  ((

كون من نكرة البد أن يألن جنات نكرة واحلال ال تأيت  ,وصاحبها نكرةتكون حاال فإذا قال قائل: كيف 

  صاحبها معرفة ؟



والنكرة  )) تجري من تحتها األنهار (( :خصص بالنعت ى ذلك أن نقول: صاحبها نكرة لكنهفاجلواب عل

  املخصصة تأيت من احلال كما تأيت من النعت.

جامد وليس من الطعام والنزل وهو اسم ملا يقدم للضيف  ا,ال جامدمشتقا  إن احلال يكون: قائل يقول ا قدثاني

  شتق ؟مب

  النزل. , يعين أم مكرمني ذاباملشتق ةلكنها مؤوله قد تأت احلال جامدة فاجلواب: أن

أكرم األكرمني وأجود األجودين  عند أو فالن؛ بل من نأي أن هذا النزل ليس من فال من عند اهللا )) ((وقوله: 

  وكرميا وكثريا. اوهو اهللا، والنزل من األكرم يكون عظيم

وال ميكن أن تكون نافية؛ ألن املعىن يفسد كثريا؛ لو  ,اسم موصول :ما ر ))وما عند اهللا خير لألبرا ((قال: 

الذين عند اهللا خري؛ يعين و  ,؛ فهي ما املوصولةعند اهللا خري لألبرار؛ وهذا كذب قلت ما نافية صار املعىن: ليس

لهم ما  ((ىل: يعين وما عند اهللا خري مما ذكر من وصف اجلنات؛ وهذا كقوله تعا ه,وخري خرب  فتكون مبتدأ

وهو النظر إىل وجه اهللا  ,ا يتمناه اإلنسان وأكثر مما يتصورهممففي اجلنة أكثر  يشاءون فيها ولدينا مزيد ))

للذين  ((قوله تعاىل: فإن النظر إىل وجه اهللا عز وجل أعظم ما يكون من النعيم, وهلذا مساه اهللا زيادة يف عزوجل؛ 

علم اخللق بكالم اهللا وهو النيب صلى اهللا عليه وسلم الزيادة بأا النظر إىل فقد فسر أ أحسنوا الحسنى وزيادة ))

  وجه اهللا؛ 

إنا كنا ندعوه من قبل إنه  ((اخلري ومنه قوله تعاىل: كثري  والرب ,برواألبرار مجع  وما عند اهللا خير لألبرار )) ((

اخلريات وذلك بفعلهم ما أمر اهللا به وتركهم ما  وأي كثري اخلريات؛ فاألبرار مجع بر وهم كثري  هو البر الرحيم ))

  ى اهللا عنه؛ ويأيت إن شاء اهللا ذكر فوائد هذه اآلية .

   هو من اإلنزال ؟ نزال من عند اهللا )) ((هل قوله تعاىل: : السائل

  ما هو من اإلنزال؛  للضيف,ملا يقدم  )) (( نزال :ال؛ ألنه: الشيخ

  : هو يشتق منه السائل

  ما يستقيم . ال: الشيخ

   مثل النزل يف الدنيا فهو ال يستمر ؟ نزال من عند اهللا )) ((هل قوله تعاىل: : السائل

فاجلواب  النزل أول ما يقدم للضيف ال يستمر ؟ أن املعروف :؟ يقول هذاعلى واب اجلتقولون يف  : ماالشيخ

يكون من أطيب أول ما يقدم على هذا أن نقول: إن اهللا جعل اجلنة كلها ومعروف أن النزل الذي يقدم للضيف 

 ,يف الدنيا ةنزل الضياف, خبالف يعين ال خيتلف آخرها عن أوهلا ,فكأن اجلنة كلها مبنزلة النزل ,شيء وأكرم شيء



ورابع يوم  ,وثاين يوم أقل شوي، هذا الواقع، ثالث يوم أقل ,جتعل عنده طعاما طيباأول يوم الضيف أول ما يأيت 

فجعل اهللا هذه اجلنة كلها نزال فال خيتلف آخرها  ,نه أول يوم أحسن شيء: يف أمان اهللا؛ فالنزل معروف أنقول

  عن أوهلا .

ري من اهللا خري من ذلك؛ فإذا كانت اجلنات خما عند لكن ملا ذكر اجلنات ذكر أن  ,يصح هذا: الشيخ ...

خري من اجلنات ؟ قلنا رؤية هو اخلري الذي هو لكن ما  ...يكون أشد خري من اجلنات  , فالذيالدنيا وما فيها

   اهللا يف آيات أخرى. هابين ,اهللا

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها نزال من  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   ما فائدة هذا االستدراك ؟ اهللا خير لألبرا )).عند اهللا وما عند 

مآله مثل مآهلم الذي حيصل للكفار من التقلب يف البالد؛ أن يكون  إذا حصل له مثللئال يظن الظان : الطالب

.  

  .مآل الكفار لمتقني مثلما لأن يكون : الشيخ

   ؟ اهللا ))ما عند  (( :ماذا تعرب وما عند اهللا خير لألبرار )) ((قوله: : الشيخ

  اسم موصول؛ : الطالب

  طيب. : هي مبتدأ أين خربها ؟ خريالشيخ

  ؟  األبرار ؟ مجع أيش : منالشيخ

   ,بر: الطالب

  كثري اخلري .: وهو  الشيخ

  هل من أمساء اهللا الرب ؟ : الشيخ

  نعم ؛ : الطالب

  الدليل ؟ : الشيخ

   إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم )). ((: الطالب

  فيها فوائد؛  ))... لكن الذين اتقوا ربهم  ((قوله تعاىل: : الشيخ

  .لكن الذين اتقوا ربهم)) (( وإن تقلبوا يف البالد فليس مآهلم كمآل الكافرين؛ لقوله: منها: أن املتقني

وهي هذه  ,ومنها: فوائد التقوى، وأن من فوائدها ما حصل هلؤالء املتقني من النزل العظيم عند اهللا عزوجل

  اجلنات اليت جتري من حتتها األار .



ومنها: أن هؤالء املتقني ثوام عند اهللا عزوجل أكثر بكثري مما يعطى هؤالء الذين يتقلبون يف البالد؛ ألن اهللا قال 

دائما  لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها )) ((أما هؤالء فقال:  )) متاع قليل ((يف املتقلبني: 

  وأبدا .

: تعاىل ؛ لقولهوهو اهللا عزوجل ومنها: عظم هذا اجلزاء والثواب الذي حيصل هلم ألنه نزل من عند أكرم األكرمني

  نزال من عند اهللا )) . ((

وذلك ألنه ال ميكن أن يفيد  ,يفيد العلو عند اهللا ))وما  ((ومنها: ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله: 

  . وما عند اهللا خير لألبرار )) (( :فتعني أن يكون ذلك يف العلو ,ينزه اهللا عنهألن ذلك نقص  ,السفل

اخلريات كان هلم عند اهللا عزوجل هذا النزل  يومنها: أن اجلزاء من جنس العمل؛ فإن هؤالء ملا كانوا بررة كثري 

  . العظيم

تجري من  ((رفها وأشجارها؛ لقوله تعاىل: أار، أار عظيمة جتري من حتت غومن فوائدها: أن يف اجلنات 

  تحتها األنهار )) .

 اتقوا  ((اخلاصة، حيث قال: تعاىل اهللا عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية اهللا  ومن فوائدها: أن من من

بية اهللا ينا كثريا أن ربو وقد مر عل ,ؤالء املتقني هو من باب الربوبية اخلاصةهنا فتخصيص الربوبية ربهم )) 

اصة باملؤمنني؛ كما أن اخلشاملة جلميع اخللق؛ واخلاصة هي النوعان: عامة، وخاصة؛ فالعامة هي  هخللقعزوجل 

إن كل ما في السموات واألرض إال  ((العبودية أيضا نوعان: عامة وهي اليت جلميع اخللق، كما يف قوله تعاىل: 

وعباد الرحمن الذين  ((لمؤمنني، كما قال اهللا تعاىل: ل وخاصة وهي عبودية اهللا عزوجل آتي الرحمن عبدا ))

وهذه اخلاصة منها ما هو أخص كما يف عبودية الرسل؛ فهي أخص من العبودية يمشون على األرض هونا )) 

وعلى هذا ففي العبودية عموم  تبارك الذين نزل الفرقان على عبده )) ((العامة للمؤمنني املتقني، قال اهللا تعاىل: 

النسيب هو عموم عبودية و وعموم نسيب؛ فالعموم املطلق هو الذي يشمل مجيع من يف السموات واألرض؛  مطلق

  املؤمنني؛ فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسل خاص بالنسبة للعبودية املطلقة .

للضيف من الكرامة ومن فوائد اآلية الكرمية: هذه اجلنات اليت جتري من حتتها األار إذا كانت نزال وهو ما يقدم 

  سيكون خريا كثريا . ,فما بالك مبا يكون بعد هذا

  وهذا بدأ درس الليلة . ))... وإن من أهل الكتاب لم يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم  ((مث قال: 



نا ال خيفى أن إن للتوكيد والالم أيضا للتوكيد؛ ففي اآلية مؤكدان: إن والالم؛ وه وإن من أهل الكتاب لمن )) ((

لمن يؤمن  (( :مؤخر مبتدأ لمن يؤمن )) (( ؛خرب مقدم وإن من أهل الكتاب )) (( :يف اجلملة تقدميا وتأخريا

  وما أنزل إليكم )) .((  :أي: للذي يؤمن باهللا)) باهللا 

وهؤالء   ))... باهللا وما أنزل إليكم  لمن يؤمن ((هم اليهود والنصارى؛  وإن من أهل الكتاب )) ((وقوله:  

كثري يف النصارى فإنه آمن منهم كثري مبحمد صلى اهللا عليه وسلم؛ أما يف اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا 

؛ فمن اليهود الذين أسلموا عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه فإنه كان حربا حمد صلى اهللا عليه وسلم يف حياتهمب

  النجاشي ملك احلبشة . من أحبارهم فأسلم؛ ومن النصارى كثري مثل

ومن مجلة ما أنزل إلينا أن يؤمنوا بعموم الرسالة، رسالة النيب صلى  لمن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم )) ((وقوله: 

من برسالة حممد صلى اهللا عليه سل إىل العرب؛ فأما من قال أنا أؤ اهللا عليه وسلم وأنه مرسل إليهم كما أنه مر 

؛ ال ميكن أن يتم إميان مبا أنزل إلينا حىت يؤمن مبحمد صلى خاصة فإنه مل يؤمن مبا أنزل إلينا وسلم لكن للعرب

اهللا عليه وسلم على أنه رسول جلميع اخللق وأنه رسول إليهم جيب عليهم أن يتبعوه؛ وهلذا أقسم النيب عليه الصالة 

كان دي وال نصراين مث ال يؤمن مبا جاء به إال  ال يسمع يب أحد من هذه األمة يعين أمة الدعوة يهو : أنه والسالم

  مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم كان من أصحاب النار . هو مل يؤمنمن أصحاب النار، إذا ماتوا و 

اليهود يؤمنون بالتوراة  ,أما ما أنزل إليهم فظاهر أم سيؤمنون به وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم )) ((وقوله: 

ولكن إذا مل يؤمنوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فإم مل يؤمنوا بالتوراة وال باإلجنيل؛ ألن  ,والنصارى باإلجنيل

وإذ قال عيسى بن مريم  ((عيسى عليه الصالة والسالم قد بشرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىل: 

 إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه يا بني إسرائيل إني رسول اهللا

يعين حممدا صلى اهللا عليه  لما جاءهم )) ((فقوله:  البينات قالوا هذا سحر مبين ))بأحمد فلما جاءهم 

منوا به ومل يؤ  ,هذا سحر مبني :بشر الذي بشر به عيسى قالواالرسول بعد أن جاءهم بالبينات وأنه وسلم، فهو 

  ومل يتبعوه؛ 

بأن حممدا أرسل إىل العرب وأن : ال يتم إميانه وما أنزل إليهم يقول , إذا الذي يؤمن باهللا وما أنزل إليكمطيب

القرآن كالم اهللا مثال؛ بل ال يتم إميانه حىت يؤمن مبن ؟ مبحمد صلى اهللا عليه وسلم على أنه رسول اهللا إىل مجيع 

  غريه؛  هويتبعه كما يتبع ,هوأنه ملزم باتباع ,البشر

 (( ) من(ن: حيتمل أن تكون حاال م خاشعين )) ((قوله:  وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين هللا )) ((

ألن اسم املوصول  ,لفظها مفرد ومعناها اجلمع )من ( ألن  ,وبناء على ذلك يكون مراعا ا املعىن لمن يؤمن ))



خاشعين  ((للمفرد وللجماعة؛ أقول: إن اليت مساء املوصولة األمن  )من ( مع أن  ,وإن كان مفردا يصح للعموم

ملن يؤمن حال   يؤمن )) (( :أو من فاعل ؛للذي يؤمن حال كونه خاشعا )من ( ن حيتمل أن تكون حاال م ))

  .عا لهشخا واخلشوع هو الذل أي متذلال هللا عزوجل، يؤمن باهللا متذلال له ؛كونه خاشعا؛ واملعىن ال يتغري

هنا  اءشر لأي ال يأخذون ويطلبون بآيات اهللا مثنا قليال؛ فا :ال يشرتون )) هللا ثمنا قليالا بآيات ال يشترون ((

 سلعة طالبا هلا حريصا عليها صارلكن ملا كان املشرتي يأخذ ال ؛مبعىن األخذ؛ ألنه ليس هناك عقد بيع وشراء

الدنيا  وهيال يشترون بآيات اهللا ثمنا قليال ))  ((الذين يأخذون احلياة الدنيا باآلخرة مبنزلة املشرتي؛ وهلذا قال: 

ي على هل الكتاب وغري أهل الكتاب من يبقبرئاستها أو مباهلا أو جباهها أو بغري ذلك؛ وفيه إشارة إىل أن من أ

  ليكفر بالرسل؛  وماله رئاسته وعلى جاهه

ما الذي صدهم عن اتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم إال الكرب  , أبو جهل وغريه من زعماء العرب وقريشفمثال

لو ال أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ))  ((واإلبقاء على اجلاه وعلى الرئاسة؛ وهلذا يقولون: 

أنزل على رجل عظيم حىت نتبعه؛ وهم يقولون ذلك ويعلمون أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم من  هال :يعين

والصادق؛ لكن ملا جاءت  وهم يسمونه قبل الرسالة األمني ,وأنه أعظمهم وأشرفهم ,بل هو خريهم نسبا ,خريهم

أم أنا هذا الذي  ((ال فرعون ملوسى: وقالوا هذه من رجل مهني كما ق ,وا ا ـ والعياذ باهللا ـ وأنكروهاالرسالة شرق

  . ال نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ))لو  ((فهؤالء قالوا:  هو مهين وال يكاد يبين ))

واملراد بآيات اهللا هنا اآليات الشرعية؛ ألن من الناس من يشرتي مثنا  ال يشترون بآيات اهللا ثمنا قليال )) ((

ذلك بدال عن آيات أي يأخذ اجلاه والرئاسة واملال وغري  يشتري ثمنا قليال )) (( :عىنقليال باآليات الشرعية، وم

ذلك بأنه قليل ألنه بالنسبة ملا يف اآلخرة ليس بشيء، كما صح عن النيب صلى وصف اهللا و تباعها؛ اهللا الشرعية و 

  ) . لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها (اهللا عليه وسلم أنه قال: 

 :أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ومل يأخذوها بدال عن طاعة اهللا واإلميان به أولئك لهم أجرهم عند ربهم )) ((

وأنه عظيم  ,يدل على عظمه عند ربهم )) (( :أجر أي ثواب؛ وإضافته إىل اهللا لهم أجرهم عند ربهم )) ((

 . أجره عند ربهم )) ((؛ وهلذا قال: كثريومن الكرمي   ,جدا؛ فإن الشيء من العظيم عظيم



أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ومل يأخذوها بدال عن طاعة اهللا  (( أولئك لهم أجرهم عند ربهم )): الشيخ

يدل على عظمه,  (( عند ربهم ))أجر أي ثواب؛ وإضافته إىل اهللا:  (( لهم أجرهم عند ربهم ))واإلميان به: 

 . عند ربهم )) مأجره لهم ((وأنه عظيم جدا؛ فإن الشيء من العظيم عظيم, ومن الكرمي كثري؛ وهلذا قال: 

ألن ما عند اهللا يبقى؛  ,فيه إشارة كما سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد أنه باق لهم أجرهم عند ربهم )) ((وقوله:  

  اهللا أن جيعلين وإياكم منهم ـ .وهلذا خيلد أهل اجلنة فيها أبدا ـ نسأل 

التباطؤ يف السرعة هي عدم  :سريع احلسابأولئك لهم أجرهم عند ربهم إن اهللا سريع الحساب ))  ((

وسريعة وما هي إال حلظات مث سريع احلساب من وجهني؛ الوجه األول: أن الدنيا قليلة؛ وفانية تعاىل الشيء، واهللا 

يأيت, شيئا قليال مث إال ما تأخذ  ,األسبوع أيام أحد بسرعة؛ فاليوم اجلمعة مثال أو السبت أو األحد أو تنقضي

  ميوت فيجد احلساب أمامه؛ هذا سرعة؛ رعة حىت يصل اإلنسان إىل ايته و بس

أصحاب الجنة  ((فإن اهللا تعاىل حياسب اخلالئق كلها يف نصف اليوم؛ لقوله تعاىل:  ,الثاين: يوم القيمةسرعة ال

والقيلولة إمنا تكون يف نصف النهار، هكذا تكون يف نصف النهار؛ ويلزم يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال )) 

إن اهللا  (( :يف منزله ومستقره يقيلحىت إن كل واحدا منهم  ,يف نصف يوم ممن هذا أن اهللا حياسب اخلالئق كله

  سريع الحساب )) .

 ,من هنا للتبعيضو  وإن من أهل الكتاب )) ((لثناء على بعض أهل الكتاب؛ لقوله: يف هذه اآلية فوائد منها: ا

  وهم قليل .

ومن فوائدها: عدل اهللا عزوجل بإسناد الفضل إىل أهله؛ فإن اهللا عزوجل ملا ذكر عقاب الكافرين وثواب املؤمنني 

  فأسند الفضل إىل أهله عزوجل . وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن )) ((قال: 

يفعلون ومن فوائدها: أن هؤالء الذين يؤمنون مبا أنزل اهللا على رسوله عليه الصالة والسالم مع إميام بكتبهم إمنا 

  خاشعين هللا )) . ((ما أشبه ذلك؛ لقوله تعاىل:  وأال طلبا للدنيا أو املدح  ,تعظيما هللا وذال له ذلك

ما أنزل إلينا من أجل الدنيا؛ فهم ال يشرتون بآيات اهللا ومن فوائدها: بيان إخالص هؤالء حيث مل يؤمنوا باهللا و 

يراد  :أن نقول ينبغيولكن  ,ذه اجلملة ... لدنياكفروا لمنها أن الذين   يفهممثنا قليال؛ واآلية كما فسرناها أوال 

فإنه  ين هللا ))خاشع ((عىن الثاين قوله: املا الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا؛ ويؤيد 

يعين ال يقصدون شيئا من الدنيا أو جاه أو رئاسة أو رياء  ,يدل على أم خملصون يف إميام باهللا وما أنزل إليهم

.  



جر يعين الثواب األومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين آمنوا من أهل الكتاب عن إخالص سوف يكون هلم 

  أولئك لهم أجرهم عند ربهم )) . ((وإن فام ما يفوم من الدنيا بسبب إسالمهم؛ لقوله: يف اآلخرة, 

وقد أورد بعض  إن اهللا سريع الحساب )) ((: بيان قدرة اهللا عزوجل يف سرعة حسابه، حيث قال: ومن فوائدها

يعين   ,ا يف ساعة وحنن مجعكيف حياسبن  :وقال ,الصحابة على النيب صلى اهللا عليه وسلم إشكاال يف هذا املعىن

القمر ) يقرب لك هذا، وذكر له القمر ( آياته أي: من  ( أال أخبرك بشيء من آالء اهللا ) :؟ فقال كثري

وكل الناس يرونه يف ساعة واحدة ال يضامون يف رؤيته؛ فإذا كان هذا يف خملوق من  ,خملوق من خملوقات اهللا

فما بالك باخلالق جل  ,ويشرتك فيه من العامل ما ال حيصيه إال اهللا ,خملوقات اهللا يضيء نوره على كل من رآه

  . وعال

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلساب، وأن اإلنسان سوف حياسب على عمله إن خريا فخري وإن شرا 

  .إن اهللا سريع الحساب )) ((فشر؛ لقوله: 

وعلى العفو واإلحسان؛ وحق للخلق باالعتداء  ةاملساحموليعلم أن احلقوق نوعان: حق هللا عزوجل فهو مبين على  

عليهم وعلى أعراضهم فهذا ال يغفره اهللا عزوجل؛ بل قد قال النيب عليه الصالة والسالم حني بعث معاذ إىل 

فاملظلوم إىل من )  واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب ,إياك وكرائم أموالهم (اليمن قال: 

فإذا رجع إىل اهللا عزوجل  ,من اخللق  ربه وهو سيلجأ بصدق ألنه قد ضيمىل اهللا عزوجل؛ فإذا رجع إىليلجأ ؟ إ

فلذلك  وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حين ) (ول عزوجل: ويق ,ذا الصدق فإن اهللا عزوجل جييب دعوته

العدوان عليه بالقول أو الفعل؛ بظلم غريه , ومن وحبق اهللا عزوجل ,جيب على اإلنسان أن حيذر من ظلم نفسه

  والبد من رجوعه إىل اهللا عزوجل . وم البد من زوال,تد الدنيا لنفإن 

دائما نتكلم  يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

إذا سمعت اهللا " بد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: عونستشهد بقول  يا أيها الذين آمنوا )) ((على قوله تعاىل: 

وقلنا إن  ا خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه "يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ـ يعني استمع لها ـ فإم

 :اهللا تعاىل إذا صدر اخلطاب ذا فهو دليل على العناية به؛ وجهه ؟ أنه صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه املخاطب

مث إذا كان النداء بوصف اإلميان كان دليال على أن ما يأيت بعده من مقتضى اإلميان،  يا أيها الذين آمنوا ))، ((

أنه من مقتضاه ما صدر اخلطاب ملن يوجه إليه بلفظ اإلميان؛ فكأنه  الأن ما يأيت بعده من مقتضى اإلميان ألنه لو 

  كذا، أو إلميانكم ال تفعلوا كذا وكذا.قال: يا أيها الذين آمنوا بإميانكم افعلوا كذا و 



 :ثانيا: يدل على أن خمالفة ذلك من نواقض اإلميان أو من نواقص اإلميان؛ إن كان الشيء من أصول الدين مثل

من فروع الدين  يف فرع فإن خمالفته من نواقض اإلميان؛ وإن كان يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله )) ((

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس  ((فإن خمالفته من نواقص اإلميان مثل قوله تعاىل: 

 ,ألمر وإميانه ناقصالف لخم هو :بل نقول ,لو مل يتفسح اإلنسان ما قلنا إنه كافر فافسحوا يفسح اهللا لكم ))

  حيث وجه اهللا له هذا األمر بوصف اإلميان .ألن مقتضى اإلميان أن يفعل ما أمر اهللا به، 

ثالثا: أنه يفيد اإلغراء، يعين إغراء اإلنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من األمر أو النعمة؛ ألن اإلنسان إذا 

أنك تغريه وأنه  يا أيها الكرمي جد على هذا؛ معناه وصف بوصف فإنه يغريه هذا الوصف؛ فإذا قيل لشخص:

  قيل له ـ يف جمال القتال ـ إنك قلت:  ,لمتنيبل ؛ وهلذا ملا قيلجيودن لكرمه البد أ

  اخليل والليل والبيداء تعرفين    والسيف والرمح والقرطاس والقلم؛

مث أقدم حىت قتل؛ وذلك ألن الوصف الذي يتصف به اإلنسان ويفخر به إذا مل يطبقه فعال  ,اآلن قتلتين :قال

  ميانكم افعلوا كذا . يقول: يا أيها الذين آمنوا إلاهللافإنه كاذب يف دعواه؛ فكأن 

اصربوا على أي شيء ؟ على كل ما حيتاج إىل صرب، كل ما حيتاج إىل صرب اصرب  اصبروا وصابروا ورابطوا )) ((

الف هوى النفس، الذي خيالف هواك هو الذي حيتاج إىل صرب هو الذي خيالعليه؛ ومعلوم أن الذي حيتاج إىل 

، املعاصي ثقيل تركها على اس فاصرب عليهو يشق عليك حتمله؛ فطاعة اهللا عزوجل ثقيلة على النف ؛ ألنهالصرب

؛ فاملصائب اليت االنفوس اصرب على الرتك؛ اآلالم واملصائب اليت تصيب اإلنسان ثقيلة على النفس اصرب عليه

اب اهللا كانت فإذا احتسب اإلنسان أجرها على اهللا وانتظر بذلك ثو  ,تصيب اإلنسان هي بنفسها مكفرة للذنوب

  كما قال الشاعر:   ,؛ واإلنسان يف الدنيا البد أن يبتلىحسناتمع التكفري زيادة 

  فيوم لنا ويوم علينا    ويوم نساء ويوم نسر؛ 

باملصائب، قال  هبالنعم ويبتليمل تبق الدنيا ألحد زاهية مطلقا أبدا؛ وهذه من حكمة اهللا عزوجل يبتلي اإلنسان 

فعلى اإلنسان أن يصرب على كل ما خيالف هواه؛  ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون )) ((اهللا تعاىل: 

 (( :ويش النتيجة ؟ النتيجة خري ,والصرب ثقيل على النفس متعب هلا؛ ولكن اإلنسان ينظر إذا صرب إىل ما أمامه

  فر ؛ ويف الشعر: ظإذا صرب فليبشر باخلري، ويف املثل: من صرب  )) بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم

  مثل امسه مر مذاقته      لكن عواقبه أحلى من العسل؛والصرب 

إذا قرن صربه باحتساب األجر على اهللا عزوجل فإنه  والسيما ظفر وهذا شيء جمرب، دائما إذا صرب اإلنسان

  احلميدة . يكون يف ذلك الثواب والعاقبة



ضا أي ,املصابرة تكون من اثنني؛ وهلذا جاءت على وزن فاعل، فاعل كقاتل وجاهد صابر صابروا )) ((وقوله: 

هو شيء بينك وبني نفسك تصرب؛ إمنا ، الصرب األول ما فيه أحد يضاده هفصابر  البد من شخص آخر يضادك

مبعىن غالبه بالصرب، غالبه بالصرب؛ وهذا يكون يعين  ,صابره : إنسان يضادك ويثريك ويعتدي عليكالشيء الثاين

وال  ((ولكن اهللا تعاىل قد سلى عباده املؤمنون يف قوله تعاىل:  ,يف مالقات األعداء؛ فالعدو يصابرك وأنت تصابره

وهو إذا جرح  ,أنت إذا جرحت تتأمل تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ))

الثواب على ما  اهللا عز وجلفرق عظيم؛ فالذي يرجوا من وترجون من اهللا ما ال يرجون ))  (( :يتأمل الشك

حىت إنه أحيانا ال يشعر به من شدة احتسابه األجر على اهللا عزوجل؛ إذا  ,حصل له يهون عليه هذا الشيء

, واملصابرة مع شخص اإلنسان وما يشق عليهوتكون على ما ال يالئم  ,الصرب حبس النفس مع غري مصابر

ولمن  ((صرب اصرب، وقد قال اهللا عزوجل: ك فأنت اوعلى مضادت مضاد يصابرك ويصرب عليك, على معاندتك

  .صبر وغفر إن ذلك من عزم األمور ))

النيب عليه يعين رابطوا على الطاعات؛ ومن ذلك ما بينه  ,املرابطة أخص من املصابرة ورابطوا )) ((أما قوله: 

وانتظار الصالة بعد  ,اجدسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطا إلى المإس (الصالة والسالم حيث قال: 

: يعين يف أيام السربات والربودة فإن اإلنسان باغ الوضوء على املكارهإس فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) ,الصالة

 ى شدة تصديقه ورجائه لثواب اهللا؛وعل ,عزوجلباهللا بغ الوضوء يعين أمته وأكمله دل هذا على إميانه إذا أس

دل هذا  ,فإن اإلنسان إذا ذهب إىل املسجد البعيد الذي حيتاج إىل كثرة اخلطا ,والثاين: كثرية اخلطا إىل املساجد

ذا يذهب إىل املسجد ولو كان بعيدا يف قلبه؛ وهل ته عليه وصدق اإلمياناخلري ومثابر ؟ على مرابطته يف  على أيش

ويرتدد إليه ولو كان كثريا، يرتدد إليه على األقل يف اليوم والليلة مخس مرات ولو كان كثريا؛ هذا أيضا يدل على 

   .املرابطة على اخلري

هد النيب عليه الصالة لكنها غري موجودة يف ع ,الثغور ومن املرابطة املرابطة يف اصبروا وصابروا ورابطوا )) ((

ة خيرج النيب عليه الصالة والسالم إىل العدو ويغزوا طبعليه الصالة والسالم ما فيه مرا والسالم؛ ألنه يف عهد النيب

, واحتاج املسلمون ةطبسالم يف أقطار األرض صارت املرالكن بعد ذلك ملا فتحت الفتوحات وانتشر اإل ,ويرجع

باغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد سإ (ة؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: طبإىل مرا

ثالثا؛ ألن الرباط على احلدود  وانتظار الصالة إلى الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط )

  اإلسالمية غري موجود يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم.



واتقوا اهللا هذا أمر بتقوى اهللا  واتقوا اهللا )) (( :من أجل أن تفلحوا ؛ نعم :أي كم تفلحون ))لعل ((مث قال: 

عزوجل؛ وسبق لنا مرات كثرية أن املراد بالتقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ هذه 

ل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ هذه هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا عزوج :تقوى، هذا أحسن ما قيل يف التقوىال

وإما أن  ,وهو كثري يف القرآن ,من باب عطف العام على اخلاص :وعطفها على ما سبق إما أن يقال ,التقوى

الرب  أن وتعاونوا على البر والتقوى )) ((كما نقول يف قوله تعاىل:   ,إن ما سبق أوامر والتقوى للنواهي :يقال

؛ تقوى وحدها مشلت فعل اخلري وترك الشر؛ واملعنيان ال يتنافيانالناب الشر؛ وإذا ذكرت فعل اخلري والتقوى اجت

 شيءتشتمل على  مؤداهاكلها   اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا )) ((فهذه األوصاف أو األوامر األربعة: 

  وهي فعل األوامر واجتناب النواهي . ,واحد

فإنه  ,ليس فيه رجاءاهللا عز وجل ألن كالم  ,هنا للتعليل وليست للرجاء :لعل لعلكم تفلحون )) ((مث قال: 

الفالح : ألجل أن تفلحوا؛ و أي ,شيء؛ لكنها للتعليل يعسرهوال يصعب عليه شيء وال  ,على كل شيء قدير

اإلنسان قالوا إا كلمة جامعة، كلمة جامعة للفوز باملطلوب والنجاة من املرهوب، هذا الفالح، الفالح أن يفوز 

والشك أن كل واحد من اخللق يتمىن هذا، يتمىن أن يفوز مبطلوبه وأن ينجوا من  ,مبطلوبه وأن ينجوا من مرهوبه

  مرهوبه .

وأن أهل اإلميان هم األجدر، هم  ,يف هذه اآلية الكرمية: يوجه اهللا النداء إىل املؤمنني فيستفاد منه: فضيلة اإلميان

  (( يا أيها الذين آمنوا )).؛ لقوله: مهأجدر الناس بتوجيه اخلطاب إلي

ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يأيت يف أسلوبه مبا حيمل اإلنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما ي عنه؛ 

  يا أيها الذين آمنوا اصبروا )) . ((لقوله: 

قد يكون واجبا  وهو يف احلقيقة مشرتك (( اصبروا ))ومن فوائدها: احلث على الصرب؛ بل األمر بالصرب؛ لقوله: 

وهو الصرب على الواجب وعلى ترك احملرم وعلى اآلالم املؤملة؛ وقد يكون مستحبا وهو الصرب على املستحبات أو 

  ل وأفضل .مفإن الصرب هنا ليس بواجب لكنه أك ,على ترك املكروهات

ميد له؛ فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صابره اإلنسان يصابر من يضاده و أن ومن فوائدها: األمر باملصابرة؛ و 

  . ضادها للعاقبة احلميدة اليت تكون فيها الدائرة على من مر اهللا عزوجل ورجاء لثوابه وحتسبامتثاال أل

وإن كانت على واجبة هي واجب فرابطة؛ واملرابطة إن كانت على ومن فوائد اآلية أيضا: األمر باملرابطة، األمر بامل

  مستحب فهي مستحبة حسب األمر املرابط عليه .

  احملرم إما برتك الواجب وإما بفعل احملرم .قوع يف يعين اتقاء الو  ,ومن فوائدها: األمر بالتقوى؛ والتقوى واجبة



 :يوهي أ ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: النتائج احلميدة ملن قام بأوامر اهللا من الصرب واملصابرة واملرابطة والتقوى

  . لعلكم تفلحون )) ((تعاىل:  , هي الفالح؛ لقول اهللاحلميدة العاقبة

بالرساالت مع أن الرسالة احملمدية تقتضي اإلميان  وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم )) ((يف قوله تعاىل: : السائل

   ؟ (( قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى... ))السابقة: 

نزل على إميان مبا أ: إميان مبا أنزل عليهم و يعين مجعوا بني اإلميانني ,مبا أنزل إليهم قبل بعثة الرسولآمنوا : و الشيخ

  حممد صلى اهللا عليه وسلم.  

  هل املقصود به قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟  (( ورابطوا )): قوله: السائل

  . يف ذلك الوقت مبا يعرفه الناسا فسرهولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  : املرابطة أعم,الشيخ

يكرم عند نزوله, هل نستطيع أن نقول أن يف  إذا جاء ضيفهذه اآلية  (( نزال من عند اهللا )): قوله: السائل

   اجلنة جنتني ؟

  إىل آخرها. كلها على خري ما يرام من أوهلا   ال, أبدا, هي كلها نزل,: الشيخ

، سألوا عن مقدار، هذا املقدار كيف يشمل أو كيف يتسع حلساب مجيع الكيفية هم ما سألوا عن: الشيخ ...

مجيع اهللا يوم حياسب   نصفكيف   املقدار,عن يسألون  , لكن هذايسألونما كانوا نعم ما فيه شيء, اخللق؛ 

  . , فبني هلم الرسول أن هذا غري ممتنعاخلالئق

  .عليه الستمرارهمهنا بلفظ املضارع  اإلميان فيكون ذكر وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باهللا )) ((: الشيخ ...

أقول  ,النجاشي حيكم مبا أنزل اهللا مبا بلغه وهو حيكم بغري ما أنزل اهللا ! مؤمنني؟ من املؤمنني كيف : الشيخ ...

وهذا  ,آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وآمن بعيسى وآمن بالرسل مبا بلغه؛ ما بلغه احلكم بالقرآن سيحكمهو 

  الذي بلغه .

ليست فاخلاشعون  اهللا يختص برحمته من يشاء )) (( :خيتص برمحته من يشاء ,هذه خصائص: الشيخ ...

  . ثقيلة عليهم

وفيه قرنفل وفلفل أسود وزجنبيل وتغطى هذا طبنا حنن, وقال أن األطباء الزيت ب : ادهنيقولون: الشيخ ...

  ) الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ( ا:صحيح، احلديث جاء  ربودةال يقولون: الربودة زينة, قلت: طيب

ا الثلج؛ فأنا كلما أحسست بأمل فضع عليه  :قالوا لهو ركبته يف رجله يف سوى عملية  من إنسانكما أين مسعت 

  قلت له: كيف ؟ بالعادة حنن عليها مثال شيئا حار. 



زيت الزيتون أحسن شيء, أوال حنن  .زجنبيلمعه فل و رنوكذلك ق األسود هذا, والفلفل األسود، احلبالزيت، 

  بالدهن .

ابتالء شرعي وذلك بتكليفنا  : هل من االبتالء إلزامنا بالزكاة والنفقات ؟ نعم, من االبتالء الشرعي, إذا هناالشيخ

  فيكون يف هذا ضرر عليهم . ,الزكاة يألن يف الناس من ال يؤد ,أن نؤدي الزكاة

ولتسمعن من الذين أوتوا  ((يف قوله: ؟ من القول أو من الفعل  :أذى كثريا كثيرا ))  أذى ((قوله: : الشيخ

   ؟ الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ))

  القول؛ : من الطالب

  ألنه قد يكون بأذى فعليذى القويلاألما الدليل على ختصيصه بالقول ؟ ما الدليل على أنه خاص ب: الشيخ

   ؟ على أا خاصة باألذى القويل أريد دليال؟ أنا كضرم 

  ))  ولتسمعن : قوله تعاىل: ((الطالب

هذا الرجل  أن يكون أذى بالفعل وأمسع أنا أنالذي يسمع هو القول؛ هذا هو الظاهر مع أنه ميكن : و الشيخ

  أوذي؛ فيكون أمسع عن خرب اإليذاء الفعلي .

ار وارور امسا اجلهل يكون  ... أين اسم إن ؟ السموات واألرض ))إن في خلق  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  حمذوف ويش التقدير ؟  ... إلن ؟

   .مؤخر(( آليات )) : الطالب

  ويش تقولون يا مجاعة ؟ صحيح . آليات )) (( :هذا اسم إن: الشيخ

  ؟  أولوا األلباب )) (( :ما معىن: الشيخ

  أصحاب العقول؛: الطالب

  وأن الشرع ينمي العقل ؟  ,من هذه اآلية أن العقل يؤيد الشرع هل يؤخذ: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

   كيف ذلك ؟ لكن كيف تفهم من اآلية أن العقل يؤيد الشرع ؟: الشيخ

  : ال يفكر يف اآليات السابقة إال أصحاب العقول, الطالب

  كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده .  ,إذا فالعقول تؤيد ما جاء به الشرع: الشيخ

هل هذا للتنوير أو لالستغراق ؟ مبعىن هل هم  يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم )) ((قوله: : الشيخ

  ؟  أو املراد استيعاب مجيع األحوال على اجلنوبمرة و  هم قياممرة و و يذكرون اهللا مرة وهم قعود 



  .الثاين : الطالب

  يعين يذكرون اهللا دائما .: الشيخ

   ؟ د ما قالوهري يف القرآن يؤيهل له نظ ما خلقت هذا باطال ))ربنا  ((قوله: : الشيخ

  .)) وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا(( : الطالب

  ؟  هو الباطل ؟ ويش معىن كلمة باطل ما: الشيخ

   فهو باطل: كل شيء ال يوافق الشرع الطالب

أصل الباطل يف اللغة الضائع سدى,  اد أريد معىن الباطل ؟, ما أريد ما املر ال ال، أريد الكلمة فقط: الشيخ

  . الضائع الذي ال يلتفت له وال يؤبه به

  أين اسم إن ؟  وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن )) ((قوله: : الشيخ

   لمن يؤمن )) (( :مجلة: الطالب

  رب مجلة أو مفرد ؟ اخل؛ إذا فقطمن : الشيخ

   مفرد .: الطالب

؟ هل يؤمنللذي  :أي؟ تقول ف ) من( فسر  وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن )) ((: ما هو التقدير: الشيخ

  ذلك ؟ من اليهود ؟ بميكن أن متثل ألحد 

  عبد اهللا بن سالم؛ : الطالب

  ؟  ومن النصارى: الشيخ

  النجاشي .: الطالب

هو الذي بعث في األميين  ((إنه للعرب خاصة لقوله:  حممد لكن قال:مبا أنزل على  الكتايبلو آمن : الشيخ

أنا أؤمن مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم لكنه للعرب خاصا ال  :لو قال الكتايب :السؤال رسوال منهم ))

  هذا مل يؤمن نقول : لطالبا ؟ هو الذي بعث في األميين رسوال منهم )) ((لبين إسرائيل؛ لقوله تعاىل: 

  : ملاذا ؟ الشيخ

له إن عيسى عليه السالم بشر مبحمد صلى نقول : الطالب: ألنه أرسل إىل الناس كافة أما اآلية خربية, الطالب

ومبشرا برسول يأتي من  ((اهللا عليه وسلم وكما ذكر أيضا يف اإلجنيل وقال اهللا تعاىل يف القرآن عن عيسى: 

  . )بعدي اسمه أحمد )



قصدي إنه مل يؤمن ال بالذي أنزل إليهم وال بالذي أنزل إلينا، ال بالذي أنزل إليهم ألنه مل يقبل بشارة : الشيخ

أنا ال أؤمن أنه أرسل  :وال بالذي أنزل إلينا ألن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه للناس كافة؛ فإذا قال ,عيسى

  ما آمنت . :للعرب نقول

  : كيف نوجه اآلية ؟ السائل

 :؛ قالواهم؛ ألن أول بعثته كانت يف األميني، بعثه منه أي منهمأي نعم يف األميني، توجيه اآلية أنه بعث: الشيخ

يف عهده صلى اهللا الفتحات ألنه  ,وهذا إشارة إىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لن يباشر أحدا من غري األميني

  فارس وال إىل الروم .تتعد إىل يف اجلزيرة وما حوهلا مل  اجلزية كلها عدتعليه وسلم ما 

أو نقول يف األميني يف أول الرسالة كما  ,هو الذي بعث من األميني رسوال منهم، على سبيل التوكيد: الشيخ ...

  يعين أول رسالته كانت فيهم مث انتشرت . ,شرحناها

   ما الفرق بني الصرب واملصابرة ؟ )) يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ((: الشيخ

   ...الصرب هو الصرب على نفسه يعين يتعلق بنفسه؛ واملصابرة إمنا تكون بني اثنني، : الطالب

لكن إذا صابره وجادله  ,ألن اإلنسان رمبا يصرب إذا مل يصابره أحد ,يعين صابر من يضادك يف أمرك: الشيخ

  وناظره رمبا ال يصرب.

  ويش معناها ؟  ))لعل (( : الشيخ

  تعليلية؛ : الطالب

  وال يصح أن تكون للرجاء ؟ : الشيخ

  ال؛ : الطالب

  ملاذا ؟ : الشيخ

   هللا. يتأتى يف حقألن الرجاء ال : الطالب

  : وما هو الفالح ؟ الشيخ

  : هو الفوز واملرغوب والنجاة من املرهوب .الطالب

  متام.  : أحسنتالشيخ

  معىن االستجابة ؟  لهم ربهم ))فاستجاب  ((قوله تعاىل: : الشيخ

  أجاب . :أي: الطالب

  . ربهم )) ((وملاذا قال: : الشيخ



  .ربوبية خاصة : ألن هذه الطالب

  ذا الدعاء فهذه ربوبية خاصة .م لإلميان وهلحيث وفقهربوبية خاصة : الشيخ

   هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعامة ؟: الشيخ

   ...بوبية اخلاصة قد ختتص بفرد كالرسول ر مجيع اخللق والتشمل الربوبية العامة : الطالب

   ما هي اآلية اليت اجتمعت فيها الربوبيتان العامة واخلاصة ؟: الشيخ

  قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )) . ((: الطالب

   يف هذه اآلية نكتة حيث قدم موسى على هارون ؟: الشيخ

  نعم متام . موسى أفضل من هارون ؛: الطالب

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا 

  وال تأكلوا أموالهم إلى أمولكم إنه كان حوبا كبيرا )).وآتوا اليتامى أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب 

بسم اهللا الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  ربكم ))

قبل اهلجرة؛  واملكي ما نزل ,واملدين عند اجلمهور ما نزل بعد اهلجرة ,هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية

فاملدين ما نزل بعد اهلجرة ولو يف غري املدينة؛ واملكي ما نزل قبل اهلجرة ولو يف غري مكة؛ وعلى هذا فاملدار يف 

  تعيني املكي واملدين إىل الزمن ال إىل املكان؛ 

أصول التفسري؛ وذكروا مميزات للمكي واملدين معروفة يف علم  ,وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا ضوابط للمكي واملدين

غالب يف اآليات املكية الغالب فيها القصر والقوة، قوة األسلوب، وموضوعها يف الغالب التوحيد المن ذلك أن 

  .وما يتعلق ا 


